


LEIS

LEI MUNICIPAL Nº 3.684, DE 20 
DE AGOSTO DE 2020

DISPÕE SOBRE A GRAVAÇÃO 
EM ÁUDIO E VÍDEO, DAS 
SESSÕES DE LICITAÇÕES 
PÚBLICAS REALIZADAS PELS 
PODERES LEGISLATIVO E 
EXECUTIVO, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, 
ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público 
e a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES aprova e eu 
saciono a seguinte Lei:

Art.: 1º - Os poderes Legislativo 
e Executivo do Município de 
Paraíba do Sul deverão 
promover a gravação em áudio 
e vídeo de todas as licitações 
realizadas no âmbito de cada 
Poder.

§1º As filmagens deverão conter 
os documentos relativos aos 
Processos de licitação, e não 
apenas editais.

§2º As gravações das sessões 
citadas no caput deste artigo, 
deverão ser disponibilizadas, na 
íntegra, no site oficial de cada 
um dos Poderes, no prazo 
máximo de 48(Quarenta e Oito) 
horas após o encerramento de 
cada sessão de licitação.

Art.: 2º - Fica o Departamento 
de Comunicação/Assessoria de 
Comunicação dos Poderes 
citados a obrigatoriedade de 
realizar as gravações e o 
Departamento de Informática 
ou correlato de realizar a 
disponibilização dos mesmos, 

no prazo estabelecido nesta Lei.

Art.: 3º - Os chefes dos Poderes 
Legislativo e Executivo do 
Município terão o prazo de até 
60(sessenta) dias, contados da 
publicação desta Lei, para 
implementar todos os termos 
desta norma jurídica.

Art.: 4º - Esta Lei entra em vigos 
após a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 20 de Agosto de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

 
LEI MUNICIPAL Nº 3.686, DE 31 
DE AGOSTO DE 2020

DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE 
BANCOS E SUPERMERCADOS 
D I S P O N I B I L I Z A R E M 
FUNCIONÁRIO DE 
HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE 
DE FLUXO NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, 
ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público 
e a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES aprova e eu 
saciono a seguinte Lei:

Art.: 1º - Ficam bancos e redes 
de supermercados do Município 

de Paraíba do Sul, obrigados a 
disponibilizarem um funcionário 
para higienização e controle de 
fluxo durante o período de 
Estado de Calamidade em 
Vigilância Sanitária no âmbito 
de Município de Paraíba do Sul.

Art.: 2º - Dentre as 
responsabilidades destes 
funcionários, lhes cabe:
I. Assegurar o uso de álcool 
em gel em todos os clientes;
II. Impedir aglomeração nas 
filas e assegurar cumprimento 
do distanciamento de 2 metros, 
bem como respeito às 
demarcações;
III. Realizar aferimento de 
temperatura corporal;
IV. Higienizar caixas, 
carrinhos e utensílios de uso 
público sempre que utilizados;
V. Assegurar o respeito aos 
critérios de segurança sanitários 
já estabelecidos.
 
Art.: 3º - O estabelecimento que 
desrespeitar os efeitos desta Lei 
receberá multa com valor 
estipulado pelo Executivo 
Municipal.

Art.: 4º - Esta Lei entra em vigos 
após a data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 31 de Agosto de 
2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.699, DE 30 
DE NOVEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE TRANSMISSÃO 

AO VIVO E ONLINE DAS 
SESSÕES PLENÁRIAS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
PARAIBA DO SUL, 
ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA, no uso de suas 
atribuições legais , torna público 
e a CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º - Ficam as Sessões 
Plenárias da Câmara Municipal a 
transmitir em tempo real por 
suas redes sociais e canais de 
comunicações disponíveis.

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 
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fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

  Art. 2º - Fica o Presidente 
da Câmara Municipal em 
Exercício e/ou seu sucessor 
responsável por regulamentar e 
fiscalizar a execução deste 
projeto.

 Art. 3º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, 
ficando as disposições em 
contrário.
 

Paraíba do Sul, 30 de Novembro 
de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPA DE
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.715, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DA LEI 1.504, 
DE 01/11/1990, QUE CRIOU O 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO 
SUL – RJ E DA LEI 2.422 DE 
23/06/2005 QUE 
REFORMULOU O CME – 
PARAÍBA DO SUL/RJ.                                                                                             

              O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público 
que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:    

Capítulo I
Da natureza e finalidade

Art. 1º - O Conselho Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul, 
criado pela Lei nº 1.504 de 01 de 
novembro de 1990, e alterado 
pela Lei nº 2.422 de 23 de junho 

de 2005, é órgão colegiado, 
integrado ao Sistema de 
Educação (SME) com atribuições 
normativa, deliberativa, 
mobilizadora, fiscalizadora, 
consultiva, propositiva, de 
controle social e de 
assessoramento aos demais 
órgãos e instituições do Sistema 
de Educação do Município.

Parágrafo único - O âmbito de 
competência do Conselho 
Municipal de Educação atenderá, 
prioritariamente, à Educação 
Infantil, em Creche e Pré-escola 
(rede pública e privada), e o 
Ensino Fundamental (rede 
pública).

Art. 2º - Compete ao Conselho: 
I. Promover a participação da 
sociedade civil no planejamento, 
no acompanhamento e na 
avaliação da Educação 
Municipal; 
II. Zelar pela qualidade 
pedagógica e social da 
Educação Municipal; 
III.  Zelar pelo cumprimento da 
legislação vigente no âmbito da 
Educação; 
IV. Propor, quando necessário, a 
alteração da Lei Complementar 
do Sistema Municipal de Ensino e 
das leis necessárias ao 
desenvolvimento da Educação 
Municipal;
V. Participar da elaboração e 
acompanhar a execução e a 
avaliação do Plano Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul - RJ;
VI. Assessorar os demais órgãos 
e instituições do Sistema 
Municipal de Educação no 
diagnóstico dos problemas e 
deliberar a respeito de medidas 
para aperfeiçoá-lo;
VII.  Emitir deliberações, 
pareceres, resoluções, 
indicações, instruções e 
recomendações sobre assuntos 
do Sistema Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul – RJ, 
em especial, sobre a 
criação/desativação, localização, 
autorização de funcionamento, 
credenciamento e supervisão de 
estabelecimentos de ensino 
públicos e privados de seu 
sistema, bem como a respeito da 
política educacional nacional; 

VIII.  Manter intercâmbio com os 
demais Sistemas de Educação 
dos municípios e do estado do 
Rio de Janeiro;
IX.  Analisar as estatísticas da 
Educação Municipal anualmente, 
oferecendo subsídios aos demais 
órgãos e instituições do Sistema 
Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul - RJ;
X.  Emitir deliberações, 
pareceres, resoluções, 
indicações, instruções e 
recomendações sobre convênio, 
assistência e subvenção a 
entidades públicas e privadas 
filantrópicas, confessionais e 
comunitárias, bem como seu 
cancelamento; 
XI. Acompanhar o 
recenseamento e a matrícula da 
população em idade escolar para 
a Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, em todas as suas 
modalidades; 
XII. Aprovar a matriz curricular 
do Ensino Fundamental e da 
Educação de Jovens e Adultos 
das instituições vinculadas ao 
Sistema Municipal de Ensino, 
respeitando as exigências da 
legislação vigente;
XIII. Dar publicidade aos atos do 
Conselho Municipal de 
Educação; 
XIV.  Mobilizar a sociedade civil e 
o Estado para a garantia da 
gestão democrática nos órgãos e 
instituições públicas do Sistema 
Municipal de Educação; 
XV. Estimular e fortalecer a 
participação dos setores 
organizados da sociedade na 
discussão das políticas públicas 
educacionais;
XVI. Promover fóruns, 
conferências, congressos, 
encontros, ciclos de estudos e 
seminários para debater 
assuntos pertinentes à educação 
e ao Plano Municipal de 
Educação;
XVII. Realizar a cada 02 (dois) 
anos a Conferência Municipal de 
Educação; com vistas a 
elaboração, acompanhamento e 
avaliação do Plano Municipal de 
Educação;
XVIII. Encaminhar a Secretaria 
Municipal de Educação, 
anualmente, sua proposta de 
dotação orçamentária;

XIX. Articular-se com o Conselho 
Municipal de Acompanhamento 
e Controle Social do Fundo de 
Valorização do Magistério – 
FUNDEB e com o Conselho 
Municipal de Alimentação 
Escolar – CAE, designando 
conselheiro para composição do 
primeiro; 
XX. Manter intercâmbio com o 
Sistema de Ensino do Estado, 
Conselho Nacional de Educação, 
com os demais Conselhos 
Estaduais e Municipais de 
Educação, Conselhos de 
Políticas Públicas e de Direitos, 
visando à sintonia na 
consecução da Política 
Educacional no município; 
XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

a) A execução orçamentária do 
Município, zelando pelo 
cumprimento do disposto no art. 
212 da Constituição Federal, §1º e 
na Lei Orgânica do Município de 
Paraíba do Sul – RJ, juntamente 
com o art. 69 da Lei Federal nº 
9.394/96, avaliando o uso 
efetivo dos recursos municipais 
na expansão e desenvolvimento 
do ensino; 
b) A prioridade da oferta do 
Ensino Fundamental e da 
Educação Infantil pelo município, 
nos termos do art. 11, inciso V, da 
Lei Federal nº 9.394/96. 

XXII. Gerenciar os recursos 
destinados ao Conselho 
Municipal de Educação, 
constantes do Orçamento do 
Município de Paraíba do Sul.

Capítulo II
Da composição

Art. 3º - O Conselho Municipal de 
Educação será constituído, em 
conformidade com a Lei nº 
9.394/1996, e composto por 14 
(quatorze) membros titulares 
representantes da sociedade 
civil e do Poder Público, eleitos 
por seus pares e indicados pelas 
suas respectivas entidades e 
nomeados, por ato do Prefeito 
Municipal. 

§ 1º - Os membros do Conselho 
serão distribuídos da seguinte 
forma: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

I. 02 (dois) representantes da 
Secretaria Municipal da 
Educação;
II. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para 
a Educação Infantil;
III. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para 
os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental;
IV. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para 
os Anos Finais do Ensino 
Fundamental;
V. 01 (um) representante do 
Magistério Público Municipal para 
a Educação de Jovens e Adultos;
VI. 01 (um) representante dos 
Diretores de Unidades de 
Educação e Ensino da Rede 
Pública Municipal; 
VII. 01 (um) representante de 
Orientação Pedagógica ou 
Supervisão;
VIII. 01 (um) representante das 
Escolas Privadas;
IX. 01 (um) representante do 
Conselho Tutelar;
X. 01 (um) representante dos pais 
de alunos da Educação Básica 
Pública Municipal, que não seja 
servidor público municipal; 
XI. 01 (um) representante do 
Ensino Superior;
XII. 01 (um) representante da 
Rede Estadual de Educação;
XIII. 01 (um) representante do 
Grupo Articulador dos Conselhos 
Escolares (GAFCE-RJ).

§2º - Cada conselheiro titular terá 
seu respectivo suplente que o 
substituirá na ausência 
temporária ou definitiva com 
iguais direitos e deveres. 

I. Os membros suplentes terão 
plenos poderes para substituir o 
respectivo membro titular 
provisoriamente, em caso de 
eventuais ausências, ou em 
definitivo quando ocorrer 
vacância da titularidade.

§3º - Somente o conselheiro 
titular tem direito ao voto.

§4º - O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho 
Municipal de Educação serão 
indicados pelo plenário, na 

primeira reunião do colegiado, 
por eleição aberta, com maioria 
absoluta, para um mandato de 
dois anos, sendo permitida uma 
recondução. 

§5º - Cabe ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação, 
no prazo de 60 (sessenta) dias 
antes de findar o mandato dos 
conselheiros, mobilizar as 
instituições para convocação das 
assembleias que escolherão os 
novos representantes para a 
composição do Conselho 
Municipal de Educação. 

§6º - Caso o Presidente não 
cumpra o disposto no parágrafo 
acima, competirá ao Secretário 
do Conselho Municipal de 
Educação executar a ação. 

§7º - Os representantes da 
Secretaria Municipal, dos 
Diretores de Unidades de 
Educação e Ensino da Rede 
Pública Municipal, de Orientação 
Pedagógica ou Supervisão, do 
Conselho Tutelar e do Grupo 
Articulador dos Conselhos 
Escolares (GAFCE-RJ) serão 
indicados pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de Educação. 

§8º - O(a) Secretário(a) 
Municipal de Educação não 
poderá ser escolhido(a) ou 
indicado(a) para fazer parte do 
Conselho Municipal de Educação.

Art. 4º - São impedidos de 
integrar o Conselho Municipal de 
Educação:

I. Cônjuge e parentes 
consanguíneos ou afins, até 
terceiro grau do prefeito, do 
vice-prefeito e dos secretários; 
II. Pais de alunos que: 

a) Exerçam cargos ou funções 
públicas de livre nomeação e 
exoneração no âmbito dos 
órgãos do respectivo Poder 
Executivo Municipal; 
b) Prestem serviços 
terceirizados, no âmbito dos 
Poderes Executivo Municipal. 

Art. 5º - Quando os conselheiros 
forem representantes de 

professores e diretores ou de 
servidores das escolas públicas, 
no curso do mandato, fica 
vedada: 

I.  Sua exoneração ou demissão 
do cargo ou emprego sem justa 
causa, ou transferência 
involuntária do estabelecimento 
de ensino em que atuam; 
II. A atribuição de falta 
injustificada ao serviço, em 
função das atividades do 
conselho; 
III. O afastamento involuntário e 
injustificado da condição de 
conselheiro antes do término do 
mandato para o qual tenha sido 
designado. 

Art. 6º - O mandato de cada 
membro do Conselho Municipal 
de Educação terá duração de 04 
(quatro) anos, e terá início no 1º 
(primeiro) dia útil de agosto. 

§1º- Só será permitido, a cada 
membro do colegiado, ser 
reconduzido uma vez ao 
mandato, caso haja manifestação 
de vontade por parte do 
conselheiro. 

§2º- Caso o membro já tenha sido 
eleito e reconduzido ao mandato, 
nos últimos 08 (oito) anos; só 
poderá continuar a fazer parte do 
Conselho Municipal de Educação:

a) Se escolhido nas assembleias 
(conforme art.3º, §5º).
b) Se indicado pela Secretaria 
Municipal de Educação 
(conforme art.3º, §1º e §7º).

§3º - O conselheiro pode ser 
substituído, a qualquer tempo, 
conforme critérios estabelecidos 
no Regimento Interno do 
Conselho. 

§4º - Considerar-se-á extinto, por 
renúncia tácita, o mandato do 
Conselheiro que faltar, sem que 
haja solicitado licença ou 
apresentado justificativa, a mais 
de quatro (04) sessões plenárias 
consecutivas ou a mais de oito 
(08) sessões plenárias 
alternadas.

§5º - O conselheiro que seja 

substituído, em decorrência de 
alguma penalidade aplicada pelo 
pleno, não poderá se candidatar 
ou ser nomeado para compor o 
Conselho Municipal de Educação 
para mandato subsequente ao 
qual foi afastado.

§6º - Ocorrendo vaga no 
Conselho Municipal de Educação, 
será nomeado novo membro que 
completará o mandato do 
anterior. 

§7º - A nomeação dos 
Conselheiros será efetuada 
mediante decreto do Prefeito 
Municipal.

Capítulo III
Da estrutura

Art. 7º - O Conselho Municipal de 
Educação de Paraíba do Sul – RJ 
constitui-se da seguinte 
estrutura:

I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário(a) Executivo(a).

Art. 8º - O Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho 
Municipal de Educação serão 
indicados pelo plenário, na 
primeira reunião do colegiado, 
por eleição aberta, com maioria 
absoluta, para um mandato de 
dois anos, sendo permitida uma 
recondução.

Art. 9º - Caberá ao Presidente do 
Conselho Municipal de Educação 
escolher e designar como 
Secretário(a) Executivo(a) um 
dos membros titulares do 
colegiado. 

§1º- Somente poderá assumir o 
cargo de Secretário(a) 
Executivo(a) do Conselho 
Municipal de Educação, servidor 
público, do quadro efetivo da 
Rede Municipal de Educação. 

§2º- O(a) Secretário(a) 
Executivo(a) deverá ser cedido 
pela Secretaria Municipal de 
Educação, sem prejuízo dos 
benefícios a que tem direito no 
serviço público municipal, para 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

que possa desenvolver as 
atividades inerentes ao Conselho 
Municipal de Educação de 
Paraíba do Sul – RJ.

Art. 10 - O Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria 
da Educação garantirá 
infraestrutura e condições 
logísticas adequadas à execução 
plena das competências do 
Conselho e oferecerá ao 
Ministério da Educação os dados 
cadastrais relativos à criação e 
composição do respectivo 
Conselho. 

Capítulo V
Das disposições gerais

Art. 11 - Os projetos, sobre 
qualquer matéria de 
competência do Conselho, 
encaminhados pela Secretaria 
Municipal de Educação, deverão 
ser votados no prazo de até 45 
(quarenta e cinco) dias.

Parágrafo Único – O prazo 
mencionado, no caput do artigo, 
é contado a partir da data em 
que o projeto foi protocolado.

Capítulo VI
Das disposições transitórias

Art. 12 - As despesas com a 
instalação e manutenção do 
Conselho Municipal de 
Educação, ocorrerão à conta de 
recursos orçamentários 
destinados a Secretaria 
Municipal de Educação, 
enquanto não houver dotação 
orçamentária própria e 
autônoma, prevista na Lei Anual 
de Orçamento Municipal.

Art. 13 - O Conselho Municipal de 
Educação é regido por 
regulamentação própria que 
poderá ser alterada ou acrescida 
em conformidade com a lei.

§1º - O Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Educação 
poderá sofrer alteração, desde 
que, seja aprovada por 1/3 (um 
terço) dos membros.

§2º - Qualquer alteração 

aprovada pelo pleno no 
Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Educação, nos 
termos do artigo 13, §1º precisará 
ser homologada pelo Poder 
Executivo.

Art. 14 - Ficam expressamente 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Paraíba do Sul/RJ, 21 de 
Dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

2017/2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.716, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2020
 
ALTERA A LEI Nº. 2.667 DE 2009
 
              O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público 
que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:    

                Art 1º - Fica o cargo de 
auxiliar de apoio administrativo, 
que antes se enquadrava no nível 
II, enquadrado no nível V salarial, 
conforme tabela em anexo, a 
partir da data da publicação 
desta lei.

                 Art. 2º. As descrições 
dos cargos de agente 
administrativo, auxiliar 
administrativo e auxiliar de apoio 
administrativo serão mantidas 
conforme lei que os criou.    

    Art. 3º. Esta Lei entrará em 
vigor imediatamente a contar da 
sua publicação.
             

Paraíba do Sul, 21 de dezembro 
de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL-RJ

2017-2020

LEI MUNICIPAL Nº 3.718, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2020

CRIA A OUVIDORIA E A 
CORREGEDORIA DA GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL E DISPÕE SOBRE O 
P R O C E D I M E N T O 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
NO ÂMBITO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 
SUL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, torna público 
que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:    
 
Art. 1º - Ficam criados, 
vinculados diretamente ao 
Gabinete do Prefeito, como 
órgãos permanentes e 
independentes, dotados de 
autonomia própria, a Ouvidoria e 
a Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, às 
quais competem: 
I - promover a investigação 
sobre o comportamento ético, 
moral, social e funcional dos 
integrantes da corporação; 
II - assegurar transparência, 
presteza e segurança nas 
atividades desenvolvida pela 
Guarda Civil Municipal. 

TÍTULO I
DA OUVIDORIA DA GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE PARAÍBA 
DO SUL

Art. 2º - Fica criada a Ouvidoria 
da  Guarda  Civil  Municipal  
Paraíba do Sul, vinculada 
diretamente ao Gabinete do 
Prefeito. 
Art. 3º - À Ouvidoria da Guarda 
Civil Municipal  de  Paraíba  do  
Sul  compete: 
I - Receber, de qualquer 
indivíduo e encaminhar as 
denúncias, reclamações e 
representações  sobre  atos  
considerados  arbitrários,  
desonestos,  indecorosos  ou  
que  violem  os  direitos  
humanos  individuais  ou  
coletivos  praticados  por  
servidores  da  Guarda 
Civil Municipal  e  sugestões  
sobre  o  funcionamento  dos  
serviços  dos  órgãos  da  Guarda 
Civil Municipal; 
II - Receber, de servidores da 
Guarda Civil Municipal, 
sugestões sobre o 
funcionamento dos seus serviços 
e órgãos e denúncias a respeito 
de atos irregulares praticados na 
execução desses serviços, tal 
como falta de zelo no uso do 
patrimônio público, inclusive por 
superiores hierárquicos; 
III - Verificar a pertinência das 
denúncias, reclamações e 
representações, propondo aos 
órgãos competentes da 
Administração a instauração de 
sindicância, inquérito e outras 
medidas destinadas à apuração 
das responsabilidades 
administrativas; 
IV - Requisitar a qualquer órgão 
do Poder Executivo Municipal, 
informações certidões, 
cópias de documentos ou 
volumes de autos relacionados 
com as investigações que 
estejam em curso no âmbito da 
Corregedoria, encaminhando-as 
a Corregedoria da Guarda 
Civil Municipal, para a 
instauração de inspeções e 
correições;  
V - Propor ao Secretário de 
Segurança Pública e ao Prefeito 
Municipal:  

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

a) Medidas que visem resguardar 
a cidadania e a melhorar a 
segurança pública;
b) A adoção de providências que 
visem ao aperfeiçoamento dos 
serviços prestados à população 
pela Guarda Civil Municipal;
c) A realização de pesquisas, 
seminários e cursos versando 
sobre assuntos de interesse de 
segurança pública e sobre 
demais temas ligados aos 
direitos humanos;
VI - Organizar e manter 
atualizado arquivo da 
documentação relativa às 
denúncias, reclamações, 
representações e sugestões 
recebidas;
VII - Promover a definição de um 
sistema de comunicação, para a 
divulgação sistemática do seu 
papel institucional à sociedade;
VIII - Informar aos interessados 
as providências adotadas pela 
Guarda Civil Municipal em razão 
de seu pedido, exceto nos casos 
em que a Lei assegurar o dever 
de sigilo;
IX - Definir e implantar 
instrumentos de coordenação, 
monitoria, avaliação e controle 
dos procedimentos de ouvidoria;
X - Elaborar e encaminhar ao 
Prefeito Municipal e ao 
Secretário de Segurança Pública, 
relatório bimestral referente às 
reclamações, denúncias, críticas, 
apreciações, comentários, 
elogios, pedidos de informações 
e sugestões recebidas, bem 
como os seus encaminhamentos 
e resultados;
XI - Dar conhecimento, sempre 
que solicitado, das denúncias, 
reclamações e representações 
recebidas ao Secretário de 
Segurança Pública e ao Prefeito 
Municipal, bem como à 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal;
XII - Fiscalizar e auditar as 
atividades da Guarda Civil 
Municipal;
XIII - Propor aos órgãos 
municipais as providências que 
julgar pertinentes e necessárias 
ao aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas pela 
Guarda Civil Municipal.
Art. 4º - Fica criado o cargo de 

Ouvidor Geral da Guarda Civil 
Municipal, de provimento em 
comissão e recrutamento 
limitado aos membros efetivo do 
quadro de carreira da Guarda 
Civil Municipal.
Art. 5º -Para o desempenho de 
suas atribuições é assegurado ao 
Ouvidor-Geral autonomia e 
independência nas suas ações, 
podendo tomar por termo 
depoimentos e tomar 
conhecimento de andamento do 
desenvolvimento dos processos 
de apuração de denúncias. 
§1º- O Ouvidor- Geral da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul 
será indicado e nomeado pelo 
Prefeito Municipal para um 
mandato de 2 (dois) anos e 
somente perderá seu mandato 
por decisão da Câmara Municipal 
de Paraíba do Sul, conforme 
previsto no § 2o do Art. 13.da Lei 
13.022 de 8 de agosto de 2014.,
§2º- Poderá ser optado em 
utilizar a Ouvidoria Geral do 
Municipal já instaurada.
Art.6º - O Poder Executivo 
manterá linha telefônica 
exclusiva de forma que a 
Ouvidoria da Guarda Civil 
Municipal possa receber as 
sugestões, reclamações, 
representações e denúncias a 
que se refere o Art. 3º.
Art. 7º - São requisitos para ser 
Ouvidor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul:
I - Ter mais de 08 (oito) anos de 
efetivo serviço na carreira de 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
II - Não possuir antecedentes 
criminais;
Art. 8º - Ficam criados, nos 
termos do anexo que integra 
esta Lei, os seguintes cargos:
I – 1 (um) cargo de Ouvidor Geral 
da Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul;
II – 1 (um) cargo de Ouvidor 
Adjunto;
III – Até2 (dois) cargos de 
Agentes de Ouvidoria.
Art.9º - O Poder Executivo 
manterá linha telefônica 
exclusiva de forma que a 
Ouvidoria da Guarda Civil 
Municipal possa receber as 
sugestões, reclamações, 

representações e denúncias a 
que se refere o art. 3º desta Lei.

TÍTULO II
DA CORREGEDORIA DA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL

Art.10º - Terá preferencialmente 
dependência própria, número de 
telefone próprio, e-mail próprio, 
para maior descrição e sigilo em 
seus procedimentos. Terá 
equipamentos tecnológicos 
necessários para seu 
funcionamento e viatura.
Art. 11º - Cria a Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul, vinculada diretamente a 
Secretaria de Segurança Defesa 
Civil Segurança e Ordem Pública, 
com a seguinte estrutura:
I - Coordenadoria de Prevenção, 
Correições e Informações 
Funcionais Disciplinares:
II - Coordenadoria de 
Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares;
III - Cartório Central.
Art. 12º - Compete à 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul:
I - Apurar as infrações 
disciplinares atribuídas aos 
servidores integrante do Quadro 
da Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul;
II - Realizar visitas de inspeção e 
correições extraordinárias em 
qualquer unidade da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul;
III - Apreciar as representações 
que lhe forem dirigidas 
relativamente à atuação irregular 
dos servidores do Quadro da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
IV - Promover investigação sobre 
o Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul, inclusive em 
estágio probatório e do indicado 
para o exercício de chefias, 
observadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis.
Art.13º - O Corregedor da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul 
será  nomeado pelo Prefeito 
Municipal e somente perderá seu 
mandato por decisão da Câmara 
Municipal de Paraíba do Sul, 
conforme previsto no § 2o do 

Art. 13º da Lei 13.022 de 8 de 
agosto de 2014.
Parágrafo único: O Prefeito 
Municipal de Paraíba do Sul e o 
Secretário da Pasta 
encaminharão para a Câmara de 
Vereadores lista tríplice, desta os 
vereadores elegerão, por maioria 
de votos, o ocupante do cargo 
corregedor.
Art.14º - São requisitos para ser 
Corregedor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul:
I - Ter mais de 08 (oito) anos de 
efetivo serviço na carreira de 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
II - Não possuir antecedentes 
criminais;
III - Ter ficha disciplinar de boa 
procedência funcional.
IV – Ter adquirido a promoção na 
avaliação mais recente.
V – Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH em qualquer 
categoria. 
Art.15º- Compete ao Corregedor 
Geral da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul:
I -Assistir o Secretário de 
Segurança Pública nos assuntos 
disciplinares;
II - Manifestar-se sobre assuntos 
de natureza disciplinar que 
devam ser submetidos à 
apreciação do Secretario de 
Segurança Pública, bem como 
indicar a composição das 
Comissões Processantes;
III - Dirigir, planejar, coordenar e 
supervisionar as atividades, 
assim como distribuir os serviços 
da Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul;
IV - Apreciar e encaminhar as 
representações que lhe forem 
dirigidas relativamente à atuação 
irregular dos servidores do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul, bem como 
propor ao Secretario de 
Segurança Pública a instauração 
de sindicâncias administrativas e 
de procedimentos disciplinares, 
para a apuração de infrações 
administrativas atribuídas aos 
referidos servidores;
V - Avocar, fundamentadamente, 
processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias 
administrativas instauradas para 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

a apuração de infrações 
administrativa atribuídas aos 
profissionais do Quadro da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
VI - Responder as consultas 
formuladas pelos órgãos da 
Administração sobre assuntos de 
sua competência;
VII - Determinar a realização de 
correições extraordinárias nas 
unidades da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, 
remetendo, sempre, relatório 
reservado ao Comandante da 
Corporação;
VIII - Remeter ao Comandante da 
Corporação relatório 
circunstanciado sobre a atuação 
pessoal e funcional dos 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul 
em estágio probatório;
IX - Remeter ao Comandante da 
Corporação relatório anual sobre 
a atuação pessoal e funcional dos 
profissionais do Quadro da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul, com as suas respectivas 
classificações de 
comportamento;
X - Submeter ao Secretario de 
Segurança relatório 
circunstanciado e conclusivo 
sobre a atuação pessoal e 
funcional dos servidores do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul indicados para 
o exercício de cargos de 
Comando;
XI - Proceder, às correições nas 
Comissões Sindicante e 
Processante que lhe são 
subordinadas;
XII - Sugerir ao Secretario de 
Segurança Pública a aplicação 
das penalidades previstas em Lei.
Art.16º - O Corregedor Adjunto 
da Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul será indicado e 
nomeado pelo Prefeito 
Municipal.
Art.17º - São requisitos para ser 
Corregedor Adjunto da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul, 
na conformidade do disposto 
nesta Lei:
I - Ter mais de 08 (oito) anos de 
efetivo serviço na carreira de 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
II - Não possuir antecedentes 

criminais;
III - Ter ficha disciplinar de boa 
procedência funcional.
IV – Ter adquirido a promoção na 
avaliação mais recente.
V – Possuir Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH em qualquer 
categoria.
Art.18º - Compete ao Corregedor 
Adjunto da Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul:
I - Exercer as atividades que lhe 
forem atribuídas pelo 
Corregedor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul;
II - Distribuir os serviços da 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul;
III - Coordenar as atividades dos 
servidores da Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul;
IV - Substituir o Corregedor da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul em suas ausências ou 
impedimentos legais.
Art.19º - Competem à 
Coordenadoria de Prevenção, 
Correições e Informações 
Funcionais Disciplinares:
I - Colher informações de 
interesse da Administração 
sobre os servidores do Quadro 
da Guarda Civil Municipal de 
Paraíba do Sul;
II - Colher informações sobre 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul 
será em estágio probatório;
III - Prestar informações às 
autoridades competentes sobre 
a existência de condições 
permissivas ou impeditivas ao 
exercício de cargo de comando 
por pessoas alheias ou 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul;
IV - Registrar as decisões 
prolatadas em autos de 
sindicâncias e de processos 
disciplinares, bem como de 
inquéritos policiais e de ações 
penais pertinentes;
V - Coligir, manter atualizado e 
controlar um banco de dados 
sobre a vida funcional dos 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul;
VI - Avaliar, através de Comissão 
constituída nos termos da 
legislação vigente, os servidores  

em estágio probatório do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul;
VII - Acompanhar as publicações 
no Diário Oficial do Município, 
procedendo às anotações 
referentes aos servidores do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul;
VIII - Colher informações de 
interesse da Administração, 
através de Pesquisa Social, sobre 
os alunos da Academia da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul, que pretenderem 
ingressar no cargo de Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul.
Art.20º - Compete ao 
Coordenador da Coordenadoria 
de Prevenção, Correições e 
Informações Funcionais 
Disciplinares:
I - Realizar o controle das 
informações de interesse da 
Administração Pública sobre os 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul;
II - Promover os registros das 
decisões prolatadas nos 
respectivos Processos e 
Sindicâncias Administrativas 
Disciplinares envolvendo os 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul;
III - Coordenar o serviço de 
permanência diuturno para 
recebimento de denúncias ou 
qualquer ocorrência de natureza 
disciplinar dos servidores do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul;
IV - Manter banco fotográfico 
atualizado dos servidores do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul para eventuais 
reconhecimentos
Art.21º - Compete à 
Coordenadoria de Sindicâncias e 
Processos Administrativos 
Disciplinares:
I - Processar, por meio de suas 
Comissões Processantes, as 
Sindicâncias e Processos 
relativos a infrações 
administrativa atribuídas aos 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul;
II - Executar os serviços de suas 
Comissões Processantes.
§ 1º- As Comissões Processantes 
mencionadas nos incisos deste 
artigo serão compostas por 3 

(três) membros, servidores 
efetivos do Município de Paraíba 
do sul, nomeados pelo Secretario 
de Segurança Pública;
§ 2º- As Comissões Processantes 
mencionadas nos incisos deste 
artigo serão presididas por 
servidores do Quadro da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul.
§ 3º - Logo que concluído o 
interesse da junção da Comissão 
esta será dissolvida.
Art.22º - Compete ao 
Coordenador de Sindicâncias e 
Processos Administrativos 
Disciplinares:
I - Presidir, coordenar e 
supervisionar os trabalhos 
realizados pelas Comissões 
Processantes;
II - Avaliar, em caráter preliminar, 
as atuações tidas como 
irregulares, com o objetivo de se 
apurar possível infração 
disciplinar, bem como a autoria e 
materialidade dos fatos;
III - Encaminhar representação 
contendo relatório 
circunstanciado dos fatos 
preliminarmente apurados, ao 
Corregedor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, para 
prosseguimento.
Art.23º - Compete ao Cartório 
Central:
I - Distribuir e arquivar todos os 
documentos gerados na 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul;
II - Realizar os serviços 
administrativos de natureza 
procedimental;
III - Realizar diligências e 
intimações.
Art.24º- Compete ao 
Coordenador do Cartório 
Central:
I - Distribuir, coordenar e 
fiscalizar os serviços 
endereçados ao Cartório Central;
II - Conferir e rubricar as 
intimações e notificações para 
distribuição;
III - Conferir os autos dos 
processos que tramitam na 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul.
Art.25º- Ficam criados, nos 
termos do anexo que integra 
esta Lei, os seguintes cargos cuja 
nomeação e desligamento se 
darão mediante o entendimento 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

contendo relatório 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

entre o Secretário, Corregedor e 
Comandante da Guarda Civil 
Municipal.
I - 1(um) cargo de Corregedor 
Geral da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul;
II - 1(um) cargo de Corregedor 
Adjunto;
III - 1(um) cargo de Coordenador 
de Prevenção, Correições e 
Informações Funcionais;
IV - 1 (um) cargo de Coordenador 
de Sindicâncias e Processos 
Administrativos Disciplinares;
V - 1 (um) cargo de Coordenador 
do Cartório Central;
VI- 2 (dois) cargos de Agente de 
Corregedoria.

TÍTULO III
DAS NORMAS GERAIS SOBRE O 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I
DAS MODALIDADES DE 
P R O C E D I M E N T O S 
DISCIPLINARES

Art.26º - Serão adotados os 
seguintes procedimentos 
disciplinares:
I - De preparação e investigação:
a) Sindicância preparatória;
b) O relatório circunstanciado e 
conclusivo sobre os fatos.
II - Do exercício da pretensão 
punitiva:
a) Sindicância punitiva;
b) Processo administrativo.

CAPÍTULO II
DAS PARTES

Art.27º - São consideradas partes 
nos procedimentos disciplinares 
de exercício da pretensão 
punitiva, o servidor integrante do 
Quadro da Guarda Civil Municipal 
de Paraíba do Sul, ainda que em 
estágio probatório.
Art.28º - A parte incapaz, 
temporária ou 
permanentemente, em razão de 
doença física ou mental, será 
representada ou assistida por 
seus pais, tutores ou curadores, 
na forma da lei.
Art.29º - A parte poderá 
constituir advogado legalmente 
habilitado para acompanhar os 
termos dos procedimentos 

disciplinares de seu interesse.
§ 1º- Nos procedimentos 
decorrentes do exercício da 
pretensão punitiva, se a parte 
não constituir advogado ou for 
declarada revel, ser-lhe-á dado 
defensor, que não terá poderes 
para receber citação e confessar.
§ 2º- A parte poderá, a qualquer 
tempo, constituir advogado, 
hipótese em que se encerrará de 
imediato, a representação do 
defensor dativo.
§ 3º- Dar-se-á também defensor 
dativo à parte quando esta, 
notificada de que seu advogado 
constituído não praticou atos 
necessários, não tomar qualquer 
providência no prazo de 03 
(três) dias.

CAPÍTULO III
DAS CITAÇÕES

Art. 30º - Todo servidor que for 
parte em procedimento 
disciplinar de exercício da 
pretensão punitiva será citado, 
sob pena de nulidade do 
procedimento, para dele 
participar e defender se.
Parágrafo Único - O 
comparecimento espontâneo da 
parte ou qualquer outro ato que 
indique ciência inequívoca a 
respeito da instauração do 
procedimento administrativo 
suprem a falta da citação.
Art. 31º - A citação far-se-á, no 
mínimo, 48 (quarenta e oito) 
horas antes da data da audiência 
designada, da seguinte forma:
I - Por entrega pessoal;
II - Por correspondência;
III - Por edital.
§ 1º- A citação por entrega 
pessoal far-se-á sempre que o 
servidor estiver em exercício.
§ 2º- Poderá ser feita por 
correspondência a citação 
quando o servidor não estiver em 
exercício ou residir fora do 
Município, devendo o mandado 
ser encaminhado, com aviso de 
recebimento, para o endereço 
residencial constante do 
cadastro de sua unidade de 
lotação.
§ 3º- Estando o servidor em local 
incerto e não sabido, ou não 
sendo encontrado, por duas 

vezes, no endereço residencial 
constante do cadastro de sua 
unidade de lotação, 
promover-se-á a sua citação por 
edital, com prazo de 15 (quinze) 
dias, publicado no Diário Oficial 
do Município, durante 03 (três) 
edições consecutivas.
Art.32º - O mandado de citação 
conterá a designação de dia, 
hora e local para o interrogatório 
e será acompanhado da cópia da 
representação e seus anexos.

CAPÍTULO IV
DAS INTIMAÇÕES

Art.33º - A intimação de servidor 
em efetivo exercício será feita 
pessoalmente.
Art.34º - A intimação dos 
advogados e do defensor dativo 
será feita em seus respectivos 
locais de trabalho ou mediante 
correspondência, com aviso de 
recebimento, por meio eletrônico 
ou publicação no Diário Oficial 
do Município, devendo dela 
constar o número do processo, o 
nome dos advogados e da parte.
§ 1º- Dos atos realizados em 
audiência consideram-se 
intimados, desde logo, a parte, o 
advogado ou o defensor dativo.
§ 2º- Quando houver somente 
um defensor dativo designado 
no processo, o Cartório Central 
encaminhar-lhe-á os autos por 
carga, diretamente, 
independentemente de 
intimação ou publicação, 
devendo ser observado, na sua 
devolução, o prazo legal 
cominado para o ato.
 
CAPÍTULO V
DOS PRAZOS

Art.35º - Os prazos são 
contínuos, não se interrompendo 
nos feriados e serão computados 
excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o dia do 
vencimento.
Parágrafo Único - Considera-se 
prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil subseqüente se 
o vencimento cair em final de 
semana, feriado, ponto 
facultativo municipal ou seu 
expediente administrativo for 

encerrado antes do horário 
normal.
Art.36º - Decorrido o prazo, 
extingue-se para a parte, 
automaticamente, o direito de 
praticar o ato, salvo se esta 
provar que não o realizou por 
evento imprevisto, alheio à sua 
vontade ou a de seu procurador, 
hipótese em que o Presidente da 
Comissão Processante permitirá 
a prática do ato, assinalando 
prazo para tanto.
Art.37º - Não havendo disposição 
expressa nesta Lei e nem 
assinalação de prazo pelo 
Presidente da Comissão 
Processante, o prazo para a 
prática dos atos no 
procedimento disciplinar, a 
cargo da parte, será de 48 
(quarenta e oito) horas.
Parágrafo Único - A parte poderá 
renunciar ao prazo estabelecido 
exclusivamente a seu favor.
Art.38º - Quando, no mesmo 
procedimento disciplinar, houver 
mais de uma parte, os prazos 
serão comuns, exceto para as 
razões finais, quando será 
contado em dobro, se houver 
diferentes advogados.
§ 1º- Havendo no processo até 02 
(dois) defensores, cada um 
apresentará alegações finais, 
sucessivamente, no prazo de 10 
(dez) dias cada um.
§ 2º- Havendo mais de 02 (dois) 
defensores, caberá ao Presidente 
da Comissão Processante 
conceder, mediante despacho 
nos autos, prazo para vista fora 
de cartório, designando data 
única para apresentação dos 
memoriais de defesa em cartório.

CAPÍTULO VI
DAS PROVAS

Art.39º - Todos os meios de 
prova admitidos em direito e 
moralmente legítimos são hábeis 
para demonstrar a veracidade 
dos fatos.
Art.40º - O Presidente da 
Comissão Processante poderá 
limitar e excluir, mediante 
despacho fundamentado, as 
provas que considerar 
excessivas, impertinentes ou 
protelatórias.

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

Art.41º - Caberá à parte que 
impugnar a prova produzir a 
perícia necessária à 
comprovação do alegado.
Art.42º - A prova testemunhal é 
sempre admissível, competindo à 
parte apresentar, no prazo 
estipulado, o rol das 
testemunhas de defesa, 
indicando seu nome completo, 
endereço e código de 
endereçamento postal.
Parágrafo Único - Se a 
testemunha for servidor 
municipal, deverá a parte indicar 
o nome completo, matrícula 
funcional e unidade de lotação.
Art.43º- Cada parte poderá 
arrolar, no máximo, 04 (quatro) 
testemunhas.
Art.44º - Serão ouvidas 
preferencialmente por primeiro 
as testemunhas da Comissão 
Processante e após, as 
testemunhas da parte.
Art.45º - As testemunhas 
deporão em audiência perante a 
maioria da Comissão 
Processante, a parte e seu 
defensor constituído e, na sua 
ausência, o defensor dativo.
§ 1º - Se a testemunha, por 
motivo relevante, estiver 
impossibilitada de comparecer à 
audiência, mas não de prestar 
depoimento, o Presidente da 
Comissão Processante poderá 
designar dia, hora e local para 
inquiri-la.
§ 2º - Sendo necessária a oitiva 
de servidor que estiver 
cumprindo pena privativa de 
liberdade, o Presidente da 
Comissão Processante solicitará 
à autoridade competente, 
autorização para ouvi-lo na 
prisão.
Art.46º - Incumbirá à parte levar 
à audiência, independentemente 
de intimação, as testemunhas 
por ela indicadas que não sejam 
servidores municipais, decaindo 
do direito de ouvi-las, caso não 
compareçam.
Art.47º - Antes de depor, a 
testemunha será qualificada, 
indicando nome, idade, 
profissão, local de trabalho e 
função, número da cédula de 
identidade, residência, estado 
civil, bem como se tem 

parentesco com a parte e, se for 
servidor municipal, sua matrícula 
funcional.
Art.48º - A parte cujo advogado 
não comparecer à audiência de 
oitiva de testemunha será 
assistida por um defensor 
designado para o ato pelo 
Presidente da Comissão 
Processante.
Art.49º - A Comissão 
Processante interrogará a 
testemunha por primeiro, e 
depois a defesa poderá formular 
reperguntas tendentes a 
esclarecer ou complementar o 
depoimento.
Parágrafo Único - As perguntas 
que não tenham pertinência com 
os fatos apurados poderão ser 
indeferidas, mediante 
justificativa expressa no termo 
de audiência.
Art. 50º - O depoimento, depois 
de lavrado, será rubricado e 
assinado pelos membros da 
Comissão Processante, pelo 
depoente, pela parte e pelo 
defensor constituído ou dativo.
Art.51º - O Presidente da 
Comissão Processante poderá 
determinar de ofício ou a 
requerimento:
I - A oitiva de testemunhas 
referidas nos depoimentos;
II - A acareação de 02 (duas) ou 
mais testemunhas, ou de alguma 
delas com a parte, quando 
houver divergência essencial 
entre as declarações sobre fato 
que possa ser determinante na 
conclusão do procedimento.
Art.52º - A prova pericial 
consistirá em exames, vistorias e 
avaliações e será indeferida pelo 
Presidente da Comissão 
Processante, quando dela não 
depender a prova do fato.
Art.53º - Se o exame tiver por 
objeto a autenticidade ou 
falsidade de documento, ou for 
de natureza médico-legal, a 
Comissão Processante 
requisitará, preferencialmente, 
elementos junto às autoridades 
policiais ou judiciais, quando em 
curso investigação criminal ou 
processo judicial.
Art.54º - Quando o exame tiver 
por objeto a autenticidade de 
letra ou firma, o Presidente da 

Comissão Processante, se 
necessário ou conveniente, 
poderá determinar à pessoa à 
qual se atribui a autoria do 
documento, que copie ou 
escreva, sob ditado, em folha de 
papel, dizeres diferentes, para 
fins de comparação e posterior 
perícia.
Art.55º - Ocorrendo a 
necessidade de perícia médica 
do servidor denunciado 
administrativamente, o órgão 
pericial da Municipalidade 
poderá dar caráter urgente à 
solicitação da Comissão 
Processante, mediante 
requerimento fundamentado.
Art.56º - Quando não houver 
possibilidade de obtenção de 
elementos junto às autoridades 
policiais ou judiciais e a perícia 
for indispensável para a 
conclusão do processo, o 
Presidente da Comissão 
solicitará ao Secretario de 
Segurança Pública a contratação 
de perito para esse fim.

CAPÍTULO VII
DO INTERROGATÓRIO

Art.57º - A parte será interrogada 
na forma prevista para a 
inquirição de testemunhas, 
vedada a presença de terceiros, 
exceto seu advogado.
§ 1º - O termo de interrogatório 
será preenchido nos termos 
previstos no artigo 37 desta Lei, 
alertando-se à parte sobre seu 
direito constitucional de 
permanecer calada.
§ 2º - O termo de interrogatório 
será lavrado, rubricado e 
assinado pelos membros da 
Comissão, pela parte e por seu 
defensor constituído ou dativo.

CAPÍTULO VIII
DA COMPETÊNCIA

Art.58º- A decisão nos 
procedimentos disciplinares será 
proferida por despacho 
devidamente fundamentado da 
autoridade competente, no qual 
será mencionada a disposição 

legal em que se baseia o ato.
Art.59º - Compete ao Prefeito à 
aplicação da pena de demissão e 
de cassação de aposentadoria ou 
de disponibilidade.
Art.60º - Compete ao Secretário 
de Defesa Civil, Segurança e 
Ordem Pública:
I - Determinar a instauração:
a) De sindicâncias;
b) Dos processos 
administrativos.
II - Aplicar afastamento 
preventivo;
III - Decidir, por despacho, os 
processos de inquérito 
administrativos, nos casos de:
a) Absolvição;
b) Desclassificação da infração 
ou abrandamento de penalidade 
de que resulte a imposição de 
pena de repreensão ou de 
suspensão;
c) Arquivamento;
d) Aplicação da pena de 
advertência;
e) Aplicação da pena de 
repreensão;
f) Aplicação da pena de 
suspensão.
Parágrafo Único - A competência 
estabelecida neste artigo 
abrange as atribuições de decidir 
os pedidos de reconsideração, 
apreciar e encaminhar os 
recursos e os pedidos de revisão 
ao Prefeito.
Art.61º - Na ocorrência de 
infração disciplinar envolvendo 
servidores da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul 
caberá à chefia imediata, com 
responsabilidade Territorial 
sobre a área onde ocorreu o fato, 
elaborar relatório 
circunstanciado sobre a 
irregularidade e remetê-lo à 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul para 
apuração dos fatos.
Art.62º - Quando duas 
autoridades de níveis 
hierárquicos diferentes, ambas 
com competência disciplinar 
sobre o infrator, conhecerem da 
infração disciplinar, caberá à de 
hierarquia superior elaborar 
relatório circunstanciado e 
conclusivo sobre os fatos e 
remetê-lo à Corregedoria da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

elaborar relatório 

do Sul.

CAPÍTULO IX
DA EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE E DO 
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR

Art.63º - Extingue-se a 
punibilidade:
I - Pela morte da parte;
II – Pela prescrição;
Parágrafo Único - O prazo 
prescricional, contado da data 
do fato, é aquele definido no 
Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipal de Paraíba do Sul.
Art.64º - O procedimento 
disciplinar extingue-se com a 
publicação do despacho 
decisório pela autoridade 
administrativa competente.
Parágrafo Único - O processo, 
após sua extinção, será enviado à 
unidade de lotação do servidor 
infrator, para as necessárias 
anotações no prontuário e 
arquivamento, se não interposto 
recurso.
Art.65º - Extingue-se o 
procedimento, sem julgamento 
de mérito, quando a autoridade 
administrativa competente para 
proferir a decisão acolher 
proposta da Comissão 
Processante, nos seguintes 
casos:
I - Morte da parte;
II- Ilegitimidade da parte;
III - quando a parte já tiver sido 
demitida, dispensada ou 
exonerada do serviço público, 
casos em que se farão as 
necessárias anotações no 
prontuário para fins de registro 
de antecedentes;
IV - quando o procedimento 
disciplinar versar sobre a mesma 
infração de outro, em curso ou já 
decidido.

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DA SINDICÂNCIA E DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art.66º - A sindicância será 
instaurada:
I - Como preliminar de processo 
administrativo, sempre que a 
infração não estiver 
suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;
II - Para a apuração de infrações 
sujeitas às penas de advertência, 
repreensão e suspensão igual ou 
inferior a 30 (trinta) dias.
Art.67º - O processo 
administrativo é o procedimento 
disciplinar competente para 
apuração de infrações com 
penas de suspensão superior a 
30(trinta) dias, demissão e 
cassação de aposentadoria.
Art.68º - Se o interesse público o 
exigir, o Corregedor da Guarda 
Civil Municipal de Paraíba do Sul 
decretará, o sigilo da sindicância, 
facultando o acesso aos autos 
exclusivamente às partes e seus 
defensores.
Art.69º - Fica assegurada a vista 
dos autos, nos termos do artigo 
5º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal e da legislação municipal 
em vigor.
Art.70º - Quando se verificar, no 
curso de sindicância, que o fato 
apurado é passível de pena 
maior do que as previstas no 
inciso II do artigo 56 desta Lei 
converter-se-á sindicância em 
processo administrativo, 
refazendo-se os atos, quando 
necessário.
Art.71º - Nos procedimentos 
administrativos fica assegurado 
o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.
Parágrafo Único - Fica 
assegurado à parte o direito de 
acompanhar o processo 
pessoalmente, devendo fazê-lo 
com urbanidade, e de intervir, 
por seu defensor, nas provas e 
diligências que se realizarem.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.72º - Encerrada a instrução, 
dar-se-á vista ao defensor para 
apresentação, por escrito e no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
das razões finais de defesa do 

denunciado.
Art.73º - Apresentadas as razões 
finais de defesa, a Comissão 
Processante elaborará o 
Relatório Final conclusivo, que 
deverá conter:
I - A indicação sucinta e objetiva 
dos principais atos processuais;
II - Análise das provas 
produzidas e das alegações da 
defesa;
III - Conclusão justificada, com a 
indicação da pena cabível e sua 
fundamentação legal, em caso 
de punição.
§ 1º - Havendo consenso, será 
elaborado Relatório Final 
conclusivo e no caso de 
divergência, será proferido o 
voto em separado, com as razões 
nas quais se funda a divergência.
§ 2º - A Comissão Processante 
deverá propor, se for o caso:
I - A desclassificação da infração 
prevista na denúncia 
administrativa;
II – O abrandamento da 
penalidade, levando em conta 
fatos e provas contidos no 
procedimento, a circunstância da 
infração disciplinar e o anterior 
comportamento do servidor;
III - Outras medidas que se 
fizerem necessárias ou forem do 
interesse público.
Art.74º - Com o Relatório Final os 
autos serão encaminhados ao 
Corregedor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul para 
manifestação e, na seqüência, ao 
Secretario de Segurança Pública, 
para decisão ou manifestação e 
encaminhamento ao Prefeito, 
quando for o caso.
Art.75º - A autoridade 
competente para decidir não fica 
vinculada ao Relatório Final da 
Comissão Processante, podendo, 
converter o julgamento em 
diligência para os 
esclarecimentos que entender 
necessário.

CAPÍTULO III
DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
DISCIPLINARES

Art.76º - Na aplicação da sanção 
disciplinar serão considerados os 
motivos, circunstâncias e 
conseqüências da infração, os 

antecedentes e a personalidade 
do infrator, assim como a 
intensidade do dolo ou o grau da 
culpa.
Parágrafo único: No que trata 
faltas, punições e sanções 
disciplinares mencionadas neste 
artigo, será observado o contido 
nas Leis 3578/2019 e 3229/2015. 
Art.77º - São circunstâncias 
atenuantes:
I - Possuir bom comportamento;
II - Ter prestado relevantes 
serviços para a Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, 
devidamente registrados em seu 
prontuário funcional.
Art.78º - São circunstâncias 
agravantes:
I - Prática simultânea de 02 
(duas) ou mais infrações;
II - Reincidência;
III - Conluio de 02 (duas) ou mais 
pessoas;
IV - Falta praticada com abuso 
de autoridade.
§ 1º - Verificar-se-á reincidência 
quando o servidor comete nova 
infração depois de transitada em 
julgado à decisão administrativa 
que o tenha condenado por 
infração anterior.
§ 2º - Dá-se o trânsito em julgado 
administrativo quando a decisão 
não comportar mais recursos.
Art.79º - Em caso de 
reincidência, as faltas leves serão 
puníveis com repreensão e as 
médias com suspensão superior 
a 15 (quinze) dias.
Art.80º - O servidor responde 
civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas 
atribuições, sendo responsável 
por todos os prejuízos que, nessa 
qualidade, causar à 
Administração, por omissão, 
dolo ou culpa, devidamente 
apurados.
Parágrafo Único - As cominações 
civis, penais e disciplinares 
poderão cumular-se, sendo 
independentes, entre si, assim 
como as instâncias, civil, penal e 
administrativa.
Art.81º - Na ocorrência de mais 
de uma infração, sem conexão 
entre si, serão aplicadas as 
sanções correspondentes 
isoladamente.

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

CAPÍTULO IV
DO CUMPRIMENTO DAS 
SANÇÕES DISCIPLINARES

Art.82º - O superior hierárquico 
do servidor punido em 
procedimento administrativo é 
responsável pela execução da 
sanção imposta ao seu 
subordinado que esteja em 
serviço, devendo fazer-lhe a 
devida comunicação para que a 
medida seja cumprida.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS

Art.83º - Das decisões proferidas 
nos procedimentos disciplinares 
caberão:
I - Pedido de reconsideração;
II - Pedido de revisão, salvo nas 
hipóteses do art. 49 desta Lei.
Art.84º - Os recursos previstos 
no artigo 73 desta Lei poderão 
ser interpostos uma única vez, 
individualmente, e 
restringir-se-ão aos fatos, 
argumentos e provas.
Parágrafo Único - Não constitui 
fundamento para o recurso a 
simples alegação de injustiça da 
decisão, cabendo ao recorrente 
apresentar fatos novos que 
possam alterar a decisão 
proferida, incumbindo-lhe o ônus 
da prova de suas alegações.
Art.85º - O prazo para 
interposição do pedido de 
reconsideração é de 10 (dez) 
dias, contados da data de ciência 
do ato impugnado.
Parágrafo Único - Os recursos 
serão processados em apenso 
aos autos originais.
Art.86º - O pedido de 
reconsideração deverá ser 
dirigido à mesma autoridade que 
houver expedido o ato ou 
proferido a decisão.
Art.87º - A revisão será recebida 
e processada, mediante 
requerimento quando:
I - A decisão for manifestamente 
contrária a dispositivo legal ou à 
evidência dos autos;
II - A decisão se fundamentar em 
depoimentos, exames periciais, 
vistorias ou documentos 
comprovadamente falsos ou 
eivados de erros;

III - Surgirem, após a decisão, 
provas da inocência do punido.
Art.88º - A revisão, que se 
poderá verificar a qualquer 
tempo, será sempre dirigida ao 
Prefeito, que decidirá quanto ao 
seu processamento.
Art.89º - No processo revisional, 
o ônus da prova incumbe ao 
requerente e sua inércia no feito, 
por mais de 40 (quarenta) dias, 
implicará em seu arquivamento.
Art.90º - As decisões proferidas 
em grau de revisão serão sempre 
motivadas e indicarão, no caso 
de provimento, as retificações 
necessárias e as providências 
quanto ao passado, dispondo 
sobre os efeitos retroativos à 
data do ato ou da decisão 
impugnada e não autorizam a 
agravação da pena.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.91º- Durante a tramitação do 
procedimento disciplinar fica 
vedada aos órgãos da 
Administração Municipal a 
requisição dos respectivos autos, 
para consulta ou qualquer outro 
fim, exceto aqueles que tiverem 
competência legal para tanto.
Art.92º - Os protocolados que 
tenham elementos necessários à 
instrução de procedimentos 
disciplinares serão requisitados e 
devolvidos à unidade 
competente para 
prosseguimento, assim que 
extraídos os elementos 
necessários, por determinação 
do Presidente da Comissão 
Processante.
Parágrafo Único - Quando o 
conteúdo do protocolado for 
essencial para a formação de 
opinião e julgamento do 
procedimento disciplinar, os 
autos somente serão devolvidos 
à unidade, após a decisão final.
Art.93º - Os procedimentos 
disciplinados nesta Lei terão 
sempre tramitação em autos 
próprios, sendo vedada sua 
instauração ou processamento 
em expedientes que cuidem de 
assuntos diversos da infração a 
ser apurada ou punida.
Art.94º - Fica atribuída ao 

Corregedor da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, a 
competência para apreciar e 
decidir os pedidos de certidões e 
fornecimento de cópias 
reprográficas, referentes a 
processos administrativos que 
estejam em andamento na 
Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul.
Art.95º - Os processos relativos à 
apuração de infrações cometidas 
por servidor do Quadro da 
Guarda Civil Municipal de Paraíba 
do Sul, que estiverem em 
tramitação no Departamento de 
Processos Disciplinares e 
Investigatórios da Secretaria 
Municipal de Assuntos Jurídicos, 
e que na data da publicação 
desta Lei, já tiverem iniciados os 
seus atos de oitiva das 
testemunhas e/ou das partes, 
serão concluídos por aquele 
Departamento.
Art.96º - As despesas 
decorrentes da execução desta 
Lei concorrerão no orçamento da 
Secretaria Municipal de Defesa 
Civil Segurança e Ordem Pública 
ao qual será subordinada, e do 
Fundo Municipal de Segurança 
Pública e entrará no orçamento 
anual da referida Secretaria.
Art.97º - No que for necessária 
para auxílio nos procedimentos e 
jurisprudências a corregedoria 
poderá solicitar apoio técnico ao 
corpo jurídico da Procuradoria 
Geral do Município.
Art.98º - No que trata Ouvidoria 
e Corregedoria da Guarda Civil 
Municipal de Paraíba do Sul, 
ficam revogadas as disposições 
em contrário e anteriores. 
Art.99º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 21 de dezembro 
de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

LEI MUNICIPAL Nº 3.719, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2020

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 
3.578/2019, QUE DISPÕE SOBRE 
O REGIMENTO INTERNO DA 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, INSTITUI O 
NOVO PLANO DE CARGOS E 
SALÁRIOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

  O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do 
Sul aprova e ele sanciona a 
seguinte lei:

Art. 1° - A Lei Municipal nº 3.578, 
de 27 de junho de 2019, passa a 
vigorar com as seguintes 
alterações:
“Art. 24 .................................................
...............................................................

§7º. A promoção para o posto de 
Supervisor Operacional poderá 
ser concedida aos que tenham, 
no mínimo, 15 (quinze anos) de 
efetivo serviço, desde que 
tenham ficha disciplinar 
condizente e não a tenha 
requerido.
................................................................

§12. Será promovido o 
Subinspetor II a Subinspetor I 
que após cumpridos 05 (cinco) 
anos de serviços ininterruptos e 
ficha disciplinar condizente ou 
por meio de concurso interno 
para preenchimento da vaga.
................................................................

§15. Se o servidor deixar de 
requerer na data em que faria jus 
às promoções de que trata este 
artigo, a percepção em pecúnia 
só se dará a partir do 
requerimento, não cabendo 
retroagir o pagamento à data 
que se efetuou condição de 
direito.

§16. Será nomeado ao Nível de 
Inspetor I, o Guarda Civil 
Municipal que exercer a função 
de Comandante ou de 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

Subcomandante por dois anos e seis meses ininterruptos ou mais.

§17. Dentre os Inspetores, o Comandante nomeará 1(um) como 
Inspetor Geral, sendo este de livre nomeação e exoneração.

§18. Os servidores da Guarda Civil Municipal que compuserem a 
Corregedoria não poderão participar de sua própria avaliação para 
fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 
Corregedoria, sob pena de nulidade do ato que o promover.

§19. É assegurado ao Guarda Civil Municipal que não receber a 
promoção por efetivo tempo de serviço, solicitar à Corregedoria, 
através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 
acordo com o previsto no ART. 48 desta Lei, não havendo 
impedimento para sua progressão, a Corregedoria neste com poder 
deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 
(NR)

“Art. 29.................................................

§1º. .......................................................
“Art. 35. ............................................

Parágrafo único. A indicação ao posto de Comandante só poderá 
ocorrer dentre os graduados do Posto de Inspetor ou Subinspetor, 
sendo incorporados aos vencimentos 1/8 (um oitavo) do valor base 
recebido a cada 12 meses de exercício na função, e, caso não 
permaneça no cargo por dois anos e seis meses ininterruptos, 
retornará à função de outrora.” (NR)

“Art. 48. ............................................
...........................................................

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 
Jornada de Trabalho de 40 (quarenta) horas semanais no mínimo, 
podendo, entretanto, serem instituídas as seguintes escalas de 
trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 
Administração Municipal no atendimento ao interesse público:
...........................................................
IV. (revogado).
..............................................................

§2º. Para efeitos da jornada de trabalho nas modalidades de 12h x 36h 
e 24h x 72h, os sábados, domingos e feriados serão considerados dias 
normais de serviço.
................................................................

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 
respeitados os vencimentos, constituindo falta grave o não 
comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

“Art. 80. Os Guardas Civis Municipais receberão o percentual mínimo 
de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 
por Regime Especial de Trabalho - GRET, sobre o qual deverá ser 
aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

 

QUADRO HIERÁRQUICO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL – CARGOS EM 
COMISSÃO 

POSIÇÃO 

HIERÁRQUICA 

NOMENCLATURA VAGAS CARGO 

I COMANDANTE 01 CC4 

II SUBCOMANDANTE 01 CC5 

III INSPETOR GERAL 01 CC5 

 

.............................................................. 

 

§3º. ...................................................... 

 

QUADRO HIERÁRQUICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA PRIMEIRO   
ENQUADRAMENTO PROMOCIONAL. 

NÍVEL  NOMENCLATURA CÁLCULO SALÁRIAL  

V INSPETOR I Base do servidor +70% 

V INSPETOR II Base do servidor +60% 

VI SUBINSPETOR I Base do servidor +50% 

 

VII SUBINSPETOR II      Base do servidor +40% 

VIII SUPERVISOR 
OPERACIONAL 

     Base do servidor +30% 

CLASSE NOMENCLATURA CÁLCULO SALÁRIAL 

IX GCM-I CLASSE Base letra D 

X GCM-II CLASSE Base letra C 

XI GCM-III CLASSE Base letra B 

XII GCM - ALUNO Base letra A 

XII CURSANDO  PREPARATÓRIO. 

 

QUADRO HIERÁRQUICO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA 
GRADUAÇÃO PROMOCIONAL. 

NÍVEL  NOMENCLATURA CÁLCULO SALÁRIAL  

IV INSPETOR I Base do servidor +10% 

V INSPETOR II Base do servidor +10% 

VI SUBINSPETOR I Base do servidor +10% 

VII SUBINSPETOR II      Base do servidor +10% 

VIII SUPERVISOR 
OPERACIONAL 

     Base do servidor +30% 

CLASSE NOMENCLATURA CÁLCULO SALÁRIAL 

IX GCM-I CLASSE Base letra D 

X GCM-II CLASSE Base letra C 

XI GCM-III CLASSE Base letra B 

XII GCM – ALUNO. PERÍODO 
PROBATÓRIO. 

Base letra A 

 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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“Art. 81. A GRET deve ser 
calculada sobre o salário base de 
cada servidor, neste caso sendo 
considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 
(NR)
...........................................................

“Art. 83. Os Guardas Civis 
Municipais terão o valor da 
respectiva hora-trabalho 
acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento) de seu 
vencimento-base sobre a hora 
diurna, pelo trabalho noturno 
prestado das 22 (vinte e duas) 
horas de um dia às 05 (cinco) 
horas do dia seguinte.” (NR)

“Art. 89. Ao Guarda Civil 
Municipal que, por determinação 
da autoridade competente, se 
deslocar em caráter eventual ou 
transitório para fora do 
Município, no desempenho de 
suas atribuições, ou em missão 
oficial ou estudo no interesse do 
serviço, serão concedidas diárias, 
conforme prevê o Estatuto do 
Servidor Público Municipal.” (NR)
“Art. 110. ............................................
.............................................................

XV. “Será recompensado com o 
cargo comissionado CC5 em 
seus vencimentos, conforme o 
Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, o Agente que estiver 
nomeado pelo Comandante da 
Guarda Civil Municipal para 
ocupar o cargo de Inspetor 
Geral;” (NR)

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 21 de Dezembro 
de 2020.

 ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL/RJ

LEI MUNICIPAL Nº 3.720, DE 21 
DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O EMBARQUE E 
DESEMBARQUE DE 
PASSAGEIROS DO 
TRANSPORTE COLETIVO DE 
ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS E 
CONTÊM OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

  O PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO 
SUL, Alessandro Cronge 
Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais faz saber que a 
Câmara Municipal de Paraíba do 
Sul aprova e ele sanciona a 
seguinte lei:

 Art. 1° - O Embarque e 
Desembarque de passageiros do 
transporte coletivo de ônibus 
intermunicipais, inclusive os de 
características semi-urbanos, 
interestaduais e internacionais, 
somente poderão ser realizados 
em terminal rodoviário do 
Município de Paraíba do Sul, 
vedada a criação de qualquer 
seção intra-municipal nas 
referidas linhas.

 Art. 2° - O Serviço de 
Transporte Coletivo de 
passageiros, sob regime de 
fretamento, definido como 
aquele que se destina à 
condução de passageiros entre 
locais pré-estabelecidos, é 
realizado sem a cobrança 
individual de passageiros, não 
podendo assumir caráter aberto 
ao público e nem concorrer 
diretamente com o sistema de 
transporte coletivo municipal, 
podendo ser continuo ou 
eventual.

 § 1º - Nos serviços 
elencados no caput deste artigo 
é expressamente vedada a 
superposição de itinerários e 
horários com os regularmente 
estabelecidos para o transporte 
coletivo de passageiros.
 § 2º  -  Fica vedado aos 
prestadores dos serviços 
previsto no caput deste artigo de 

se utilizarem dos terminais e 
pontos de embarque e 
desembarque destinado ao 
transporte coletivo de 
passageiros, como local de 
parada e/ou embarque e 
desembarque, devendo fazê-lo a 
uma distancia não inferior a 100 
metros dos mesmos.

 Art. 3° - O poder público 
municipal exercerá seu poder de 
policia no sentido de impedir, 
terminante e rigorosamente, o 
embarque e desembarque de 
passageiros em desacordo com 
o disposto nesta Lei, em especial 
vedando a ação de transporte 
que, de alguma forma, fraudem, 
burlem, ou tentem fraudar ou 
burlar a destinação básica do 
terminal rodoviário do Município 
de Paraíba do Sul, adotando as 
medidas necessárias ao integral 
cumprimento das disposições 
contidas nesta Lei.

 Art. 4º - O Embarque e 
Desembarque realizado em 
desacordo com esta Lei 
constituem infração de trânsito e 
acarretará as penalidade 
definidas no CTB(Código de 
Trânsito Brasileiro) aos 
infratores.

 Art. 5º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação.

Paraíba do Sul, 21 de Dezembro 
de 2020.

 

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL/RJ

2017-2020

DECRETOS

DECRETO N° 2009, DE 
18/12/2020

DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS DE 
FISCALIZAÇÃO RELATIVOS 
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 
ADMINISTRATIVOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA (SEFAZ).

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, no uso das 
atribuições que lhe confere o art., 
inciso, da Lei Orgânica do 
Município, o art. da Lei 
Complementar nº - Código 
Tributário do Município de 
Paraíba do Sul, e 
CONSIDERANDO a necessidade 
de normatizar a execução para 
designação, execução e controle 
das ações fiscais relacionadas 
aos tributos municipais 
desempenhadas pelos agentes 
fiscais da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, e 
CONSIDERANDO, a necessidade 
de padronização, celeridade e 
segurança na constituição de 
créditos tributários oriundos dos 
tributos municipais, voltadas à 
prevenção e a evasão fiscal, e
CONSIDERANDO, ainda, 
necessidade de arrecadação, o 
controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 
tributos municipais, 
DECRETA: 
                                                                     
Seção I
                        Do Planejamento 
da Fiscalização dos Tributos 
Municipais
Art. 1° O planejamento das 
atividades de fiscalização dos 
tributos municipais a serem 
executas será elaborado pela 
Administração Tributária, 
observando os princípios do 
interesse público, da 
impessoalidade, da 
imparcialidade e da justiça fiscal. 
Parágrafo único. O planejamento 
de que se trata este artigo 
consistirá na descrição e 
quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo 
Secretário Municipal de 
Planejamento e Fazenda 
(SEFAZ).
§ 2° As diretrizes referidas no §1° 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

deste artigo privilegiarão as 
ações voltadas à prevenção e ao 
combate da evasão fiscal e serão 
estabelecidas em função de 
estudos econômico-fiscais e das 
informações disponíveis ou a 
serem constantes dos relatórios 
decorrentes dos trabalhos 
desenvolvidos pelas atividades 
de pesquisa e investigação. 
Art. 2° O planejamento da 
fiscalização do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN deverá ser segmentado 
por setores de prestação de 
serviços, observados os critérios 
definidos para a seleção dos 
sujeitos passivos em cada 
exercício. 
Seção II
                                                Do 
Procedimento de Fiscalização 
Art. 3° Os procedimentos de 
fiscalização relativos aos tributos 
municipais administrados pela 
SEFAZ serão executados, em 
nome desta, pelos servidores 
públicos municipais da Divisão 
de Tributos e pelos servidores 
efetivos, providos nos cargos de 
Fiscal Tributário Municipal, 
mediante emissão de Ordem de 
Serviços pela autoridade 
competente. 
Art. 4° Para os fins deste Decreto 
entende-se por procedimento de 
fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais administrados pela 
Secretaria Municipal de 
Planejamento e Fazenda, 
podendo resultar em 
constituição de lançamento de 
crédito tributário ou em 
apreensão de livros e 
documentos de qualquer 
espécie, inclusive os 
armazenados em meio 
magnético ou em qualquer outro 
tipo de mídia, matérias, livros ou 
assemelhados, caso encontrados 
em situação irregular ou que 
constituam prova de infração à 
legislação. 
Parágrafo único. Além dos 
procedimentos fiscais 
estabelecidos no caput deste 

artigo, os sujeitos passivos 
poderão ser intimados, no 
interesse da administração 
tributária, a apresentar 
informações sobre bens, 
negócios ou atividades próprios 
ou de terceiros, na forma do 
artigo 14 deste Decreto.
Art. 5° O procedimento de 
fiscalização terá o prazo de até 
90 (noventa) dias para sua 
conclusão. 
§ 1° O prazo de que trata este 
artigo poderá ser prorrogado, 
uma única vez, pela autoridade 
fazendária que determinou o 
procedimento fiscal. 
§ 2° O Secretário Municipal de 
Fazenda poderá prorrogar os 
prazos para conclusão do 
procedimento de fiscalização 
quantas vezes for necessário. 
§ 3° Cada prorrogação observará 
o prazo máximo estabelecido 
neste artigo. 
Das Ações Fiscais
Art. 6° As ações fiscais realizadas 
junto aos sujeitos passivos terão 
o intuito de verificar o 
cumprimento das obrigações 
tributárias conforme previsto na 
legislação municipal. 
Art. 7° As ações fiscais terão as 
seguintes espécies:
I. Pedagógica;
II. Punitiva. 
Da Ação Fiscal Pedagógica

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 
sujeito passivo no tocante ao 
cumprimento das suas 
obrigações tributárias, realizar 
cobranças diversas e obter 
informações ou elementos de 
interesse da administração 
tributária, inclusive para 
instrução processual, assim 
como para coletar informações e 
documentos de terceiros 
destinados a subsidiar 
procedimento de autoria relativo 
a outro sujeito passivo. 

§1° A instauração de ação fiscal 
pedagógica não suspenderá a 
espontaneidade do sujeito do 
passivo, podendo o mesmo no 
curso da ação, realizar denúncia 
espontânea de infrações à 

legislação tributária, para fins de 
exclusão de responsabilidade 
por infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do 
tributo devido e dos juros e 
multa de mora, ou do depósito 
da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, 
quando o montante do tributo 
dependa de apuração.

§2° A ação fiscal pedagógica 
poderá ser realizada por carta, 
por e-mail e pessoalmente junto 
ao sujeito passivo, por meio de 
procedimento fiscal de 
diligência. 

§3° Na ação fiscal pedagógica 
não poderá haver lavratura de 
auto de infração, salvo quando 
for constatada sonegação ou, 
ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência 
ou embaraço ao procedimento. 

§4° Para os fins do disposto no 
§3 deste artigo, o responsável 
pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 
em procedimento de autoria 
fiscal. 

§5°O disposto no §3° deste 
artigo não impede que o 
responsável, no curso da 
diligência, realize levantamentos, 
faça intimação aos sujeitos 
passivos para apresentação de 
informações, livros, documentos, 
programas e arquivos 
magnéticos, assim como lavre 
termos de apreensão, quando 
estejam irregulares e façam 
prova de infração à legislação 
tributária. 

Da Ação Fiscal Punitiva

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 
cumprimento das obrigações 
tributárias por parte do sujeito 
passivo, relativas aos tributos 
municipais, podendo resultar em 
constituição de crédito tributário 
com aplicação de multas 
punitivas, se for o caso. 

§1° A instauração de ação fiscal 
punitiva suspenderá o direito do 
sujeito passivo à exclusão da 
responsabilidade por infração, 
por meio de denúncia 
espontânea, relativamente aos 
tributos fiscalizados. 

§2° Qualquer lançamento 
tributário, no curso da ação fiscal 
punitiva, será realizado por meio 
de auto de infração. 

§3°A ação fiscal punitiva será 
sempre executada por meio de 
procedimento de auditoria fiscal. 

Da Competência para Realização 
de Ações Fiscais e de 
Lançamento Tributário

Art. 10° A competência para 
realização dos procedimentos 
fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 
municipais, bem como para o 
lançamento de crédito tributário 
e lavratura de auto de infração é 
privativa dos Fiscais de Tributos, 
devidamente designados para 
este fim.

Art. 11°A Secretaria de Fazenda, 
por meio dos seus agentes 
fiscais, com o fim de obter 
elementos que lhe permita 
verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos 
sujeitos passivos, e determinar, 
com precisão, a natureza e o 
montante dos respectivos 
créditos dos tributos municipais, 
poderá:
I. exigir, a qualquer tempo, a 
exibição de livros fiscais e 
comprovantes dos atos e 
operações que possam constituir 
fatos geradores de obrigações 
tributárias; 
II. fazer diligências, 
levantamentos e plantões no 
locais ou estabelecimentos onde 
se exercem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias ou 
serviços que constituam matéria 
imponível;
III. exigir informações e 
comunicações escritas ou 
verbais; 
IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

responsável para 
comparecer às repartições da 
Prefeitura;
V. requisitar o auxílio da força 
policial para levar a efeito as 
apreensões, inspeções e 
interdições fiscais. 
Seção III
Dos Documentos Relativos aos 
Procedimentos Fiscais
Subseção I
Das Ordens de Serviço ou 
Ordem de Ação Fiscal

Art. 12° O procedimento de 
fiscalização de que trata o artigo 
3° deste Decreto será instaurado 
mediante ato de designação 
denominado Ordem de Serviço 
(OS). 
Art. 13° As Ordens de Serviço 
serão autorizadas pelas 
seguintes autoridades:
I – Secretário Municipal de 
Fazenda; ou
II – Coordenador de 
Administração Tributária ou a ele 
equiparado, sendo esse cargo 
ocupado por um fiscal tributário 
de carreira.
§ 1° Serão canceladas as Ordens 
de Serviço nos casos em que a 
autoridade competente não 
tenha cientificado o sujeito 
passivo do início do 
procedimento fiscal, dentro do 
prazo estabelecido neste 
Decreto.
§ 2° A competência a que se 
refere o caput deste artigo, não 
depende de ordem hierárquica 
entre pessoas ali designadas, 
para ser exercida.
§ 3°O Fiscal de Tributos 
Municipal que se encontrar sem 
ordem de serviço encaminhada 
poderá verificar de ofício 
possíveis irregularidades 
tributárias in loco ou via sistema. 
Sendoconstatada alguma 
irregularidade pelo fiscal, o 
servidor encaminhará o pedido 
de O.S. via meio de comunicação 
interna a qualquer uma das 
autoridades elencadas no art. 13° 
para que se autorize a ordem de 
serviço.
Art. 14° As Ordens de Serviço 
conterão:
I – a numeração de identificação e 

controle; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – os tributos a serem 
verificados; 
IV – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 
VI – os nomes e as matrículas dos 
fiscais municipais designados;
VII – o nome, a matrícula e a 
assinatura da autoridade 
designadora; e
VIII – campo para ciência da(s) 
autoridade(s) fiscalizadora(s). 
§ 1° Poderá constar, em anexo à 
Ordem de Serviço, relatório de 
possíveis irregularidades por 
descumprimento da legislação 
tributária, apontada pelo sistema 
de controle informatizado da 
SEFAZ. 
§ 2° Caso a autoridade 
fiscalizadora desconsidere o 
relatório citado no §1° deste 
artigo, deverá justificar por 
escrito que a irregularidade 
apontada não ocorreu.
§ 3° O relatório de que trata o §1° 
deste artigo é um papel de 
trabalho do planejamento 
tributário, não podendo ser 
compartilhado com o sujeito 
passivo. 
§ 4° Da Ordem de Serviço 
distribuída, deverá o agente fiscal 
tomar ciência em até 7 (sete) dias 
corridos.
§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 
não implica dispensa do exame 
de livros, documentos e arquivos 
físicos e/ou digitais, referentes a 
outros períodos passados e 
futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 
guardem relação com os do 
período fixado, ou dele sejam 
decorrentes. 
§ 6° O agente fiscal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias corridos, a 
contar da data da ciência na O.S. 
recebida, para emissão do Termo 
de Início de ação Fiscal.
§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 
caso guarde relação de 
parentesco de até o 2º grau com 
o contribuinte a ser fiscalizado.

Art. 15° O Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF) conterá, além 
da denominação, o seguinte: 
I – o número da O.S originária;
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo; 
III – a natureza do procedimento 
fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 
V – o prazo para a realização do 
procedimento fiscal, o qual será 
contado a partir da data de 
ciência do sujeito passivo;
VI – a relação de livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais necessários à 
realização do procedimento 
fiscal, bem como, o prazo para 
entrega destes; 
VII – os nomes e as matrículas dos 
fiscais tributários municipais 
responsáveis pela execução da 
OS; 
VIII – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 
§ 1° O Fiscal Tributário Municipal 
terá o prazo de até 15 (quinze) 
dias, contados da emissão da 
Ordem de Serviço, para dar 
ciência ao sujeito passivo do 
início do procedimento de 
fiscalização. 
§ 2° Desconsidera-se o prazo a 
que se refere o §1° deste artigo, 
se a notificação for feita 
pessoalmente, desde que 
devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 
a autoridade hierarquicamente 
superior. 
Art. 16 Na hipótese em que as 
infrações apuradas, em relação 
ao tributo objeto do 
procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 
nos mesmos elementos de prova, 
infrações a normas de outros 
tributos, estas deverão ser 
comunicadas à autoridade 
designadora do procedimento, 
que decidirá sobre a 
conveniência de abertura de nova 
OS. 
                                                               

Subseção IV
                                        Do 

Termo de Alteração de Ordem de 
Serviço 
Art. 17 As alterações nas OS, 
decorrentes de inclusão, exclusão 
ou substituição de autoridade 
fiscalizadora responsável pela 
sua execução, e de inclusão ou 
exclusão de períodos de 
apuração, serão comunicadas ao 
contribuinte por meio de Termo 
de Alteração de Ordem de 
Serviço (TAOS).
Parágrafo único. O TAOS será 
emitido pela autoridade 
competente, do qual será da 
ciência ao sujeito passivo e 
conterá os mesmos requisitos 
estabelecidos no artigo 15° deste 
Decreto. 
Subseção V
Do Termo de Prorrogação de 
Ação Fiscal
Art. 18 O Termo de Prorrogação 
de Ação Fiscal (TPAF)é o 
documento pelo qual se dá 
ciência ao sujeito passivo da 
prorrogação do prazo para 
realização do procedimento de 
fiscalização estabelecido na OS, 
e conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo; 
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência 
deste; 
III – o prazo de prorrogação; 
IV – nomes e matrículas das 
autoridades fiscalizadoras 
responsáveis pelo procedimento 
de fiscalização; 
V – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária; e
VI – motivo da prorrogação. 
§ 1° O TPAF deverá ser lavrado 
em duas vias, antes de expirar o 
prazo para conclusão do 
procedimento fiscal, sendo uma 
entregue ao sujeito passivo. 
§ 2° A contagem do prazo de 
prorrogação terá início após a 
data inicialmente prevista para a 
conclusão do procedimento de 
fiscalização. 
Subseção VI 
                                                       Do 
Termo de Intimação 
Art. 19 O Termo de Intimação 
(TI) é o documento utilizado 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                       

 

 

 

  

                                     

                                                 

  

 

 

                                                
          

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

p e l a 
administração tributária para 
intimar o sujeito passivo a 
regularizar pendência 
decorrente de descumprimento 
de obrigação tributária, a 
apresentar ou exibir livros, 
documentos, arquivos físicos 
e/ou digitais na formatação 
exigida, bem como fornecer 
informações de que disponha 
com relação aos bens, negócios 
ou atividades próprios ou de 
terceiros. 
§ 1° O Termo de Intimação será 
lavrado:
I – pelos agentes fiscais no curso 
dos procedimentos de diligência 
e auditoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço, 
para solicitação de 
documentação adicional ou 
complementar à requerida 
inicialmente; 
§ 2° O Termo de Intimação 
conterá, além do “Termo de 
Intimação”, o seguinte:
I – a numeração sequencial por 
exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
II – os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 
executado; 
IV – os tributos fiscalizados; 
V – o período de competência 
fiscalizado;
VI – o objetivo do procedimento 
fiscal; 
VII - o prazo para a entrega da 
documentação solicitada; 
VIII – a relação da documentação 
solicitada;
IX – a data e a hora da emissão; 
X – o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 
XI – a menção ao dispositivo 
legal sancionador, no caso do 
descumprimento da exigência; 
VI – campo para a assinatura do 
sujeito passivo. 
§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos tanto 
TI’s quantos forem necessários 
ao esclarecimento dos fatos 
verificados. 
§ 4° Da lavratura do TI será dada 

ciência ao sujeito passivo. 

Subseção VII
Do Auto de Apreensão
Art. 20 O Auto de Apreensão 
(APRE) é o documento utilizado 
para formalizar a apreensão de 
livros, documentos, impressos, 
papéis, programas e arquivos 
físicos ou digitais do sujeito 
passivo que se encontrem 
irregulares e constituam provas 
de infração às legislações 
municipais e federais, aplicadas 
aos tributos municipais. 
§ 1° O APRE será lavrado pelos 
agentes fiscais no curso dos 
procedimentos de diligência e de 
autoria fiscal, autorizados 
mediante Ordem de Serviço. 
§ 2° O APRE conterá, no mínimo, 
os seguintes requisitos:
I. a denominação “Termo de 
Apreensão”; 
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão; 
III. os dados identificadores do 
sujeito passivo;
IV. o tipo de procedimento 
fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;
VI. o período de competência 
fiscalizado;
VII. o objetivo do 
procedimento fiscal;
VIII. o motivo da apreensão;
IX. a relação da documentação 
apreendida;
X. a data e a hora da emissão;
XI. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;
XII. campo para ciência do 
sujeito passivo. 

§ 3° No curso do procedimento 
fiscal poderão ser emitidos 
tantos APRES quantos forem 
necessários. 
§ 4° Da lavratura do APRE será 
dada ciência ao sujeito passivo 
no prazo de até 07 (sete) dias 
corridos. 

Subseção VIII
Do Termo de Verificação Fiscal
Art. 21 A conclusão dos trabalhos 

de Fiscalização será formalizada 
e cientificada ao sujeito passivo 
por meio da lavratura de Termo 
de Verificação Fiscal (TVF), e 
conterá:
I – a qualificação do sujeito 
passivo;
II – o número da OS originária, 
bem como a data da ciência do 
Termo de Início de Procedimento 
Fiscal;
III – o período fiscalizado;
IV – os livros, documentos e 
arquivos examinados e que 
serviram de base para 
lançamento, se for o caso;
V – descrição clara e sucinta dos 
fatos apurados no procedimento 
fiscal;
VI – o número, valor e o motivo 
da lavratura de autos de infração 
e/ou notificação de lançamento 
em decorrência do procedimento 
fiscal, se for o caso;
VII – a data do término do 
procedimento fiscal; 
VIII – nome(s) e matrícula(s) 
da(s) autoridade(s) 
fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 
IX – o campo para ciência do 
sujeito passivo, bem como para 
identificação da pessoa 
signatária. 

§ 1° Inexistindo qualquer 
irregularidade por parte do 
sujeito passivo deverá constar no 
TVF a expressa indicação desta 
circunstância, observando que o 
levantamento fiscal poderá ser 
renovado sempre que sejam 
apurados dados não 
considerados quando de sua 
elaboração. 
§ 2° Emitido o TVF o fiscal 
tributário municipal terá o prazo 
de até 10 (dez) dias para dar 
ciência ao sujeito passivo.
§ 3° Desconsideram-se o prazo a 
que se o parágrafo anterior deste 
artigo, se a ciência não for 
realizada pessoalmente pela 
autoridade fiscalizadora. 
§ 4° No caso de cancelamento de 
procedimento de fiscalização por 
decurso do prazo previsto no art. 
5° deste Decreto, a autoridade 

fiscalizadora lavrará o TVF 
descrevendo os motivos desse 
cancelamento 

Subseção IX

  Das Disposições Gerais sobre 
Documentos Relativos aos 
Procedimentos de Fiscalização

Art. 22 As Ordens de Serviço e os 
termos mencionados neste 
Decreto serão emitidas no 
sistema de controle de ação 
fiscal da Secretaria de Fazenda. 

§1° Os documentos de que trata 
o caput deste artigo deverão 
conter a assinatura da 
autoridade administrativa 
tributária responsável pela sua 
emissão, bem como sua 
qualificação. 
§ 2° Após a extinção do 
procedimento de fiscalização 
nos termos do art. 37 deste 
Decreto, a autoridade 
fiscalizadora deverá compor 
processo com a Ordem de 
Serviço, os termos emitidos, os 
autos de infração ou notificações 
de lançamentos lavrados, se 
houverem, e demais 
documentos reunidos durante a 
ação fiscal, enviando-o à 
autoridade competente. 
§ 3° No caso de cancelamento 
de Ordem de Serviço, nos 
termos do parágrafo primeiro do 
art. 13° deste Decreto, será 
adotado o mesmo 
procedimento do §2° deste 
artigo, sendo o processo 
composto, apenas, pela Ordem 
de Serviço e o Termo de 
Cancelamento de Ordem de 
Serviço.
§ 4° Os documentos 
mencionados no caput deste 
artigo serão juntados em ordem 
cronológicas de sua emissão, 
devendo os demais documentos 
serem anexados àqueles com os 
quais tenham relação. 

Seção IV
                                         Da 
Constituição de Créditos 

Tributários

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

Art. 23 A formalização da 
constituição dos créditos 
tributários e suas modificações 
serão realizadas por meio de:
I. Auto de Infração (AI);
II. Notificação de Lançamento 
de Débito (NLD).
§1°O Auto de Infração será 
utilizado para a realização de 
lançamentos tributários em que 
haja aplicação de penalidade. 
§ 2° A Notificação de 
Lançamento de Débito é o ato 
pelo qual se dá ciência ao sujeito 
passivo da constituição de 
crédito tributário sem imposição 
de penalidade. 
§ 3° O lançamento de crédito 
tributário, com ou sem aplicação 
de penalidade, independente da 
realização de procedimento 
fiscal externo. 
§ 4° A lavratura de auto de 
infração, sem prévia ação fiscal 
externa, será feita nos casos em 
que independe da denúncia 
espontânea do sujeito passivo 
para fins de exclusão da 
responsabilidade pela infração e 
sempre dependerá de 
autorização da chefia imediata a 
que estiver subordinado o 
agente fiscal. 
Art. 24 Os créditos tributários 
somente consideram-se 
constituídos ou modificados 
após a notificação do 
lançamento ou da sua alteração 
ao sujeito passivo. 
Art. 25 Na constituição do 
crédito tributário, por meio do 
AI, o agente fiscal sempre deverá 
observar os seguintes passos:
I. determinar o tipo de 
infração à legislação que foi 
cometida;
II. identificar o dispositivo 
legal infringido;
III. identificar o dispositivo 
legal da penalidade aplicável;
IV. identificar o sujeito passivo 
responsável pela prática do ato;
V. calcular o montante do 
tributo devido e da penalidade 
aplicável;
VI. elaborar o auto de infração, 
fazendo constar todos os 
elementos acima;

VII. notificar o sujeito passivo 
do lançamento realizado.
Art. 26 O lançamento tributário 
via Auto de Infração somente 
poderá ser realizado por agente 
fiscal da Secretaria de Fazenda, 
devidamente designado para 
este fim. 
Art. 27 O Auto de Infração deverá 
ser lavrado, individualmente, por 
tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 
ou externo.
Art. 28 A lavratura e a impressão 
de Auto de Infração serão feitas 
no Sistema de Administração 
Fiscal da Secretaria de Finanças. 
Parágrafo único. O Auto de 
Infração será lavrado sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas e 
impresso a laser no formato 
aprovado pela Secretaria de 
fazenda e pela Procuradoria. 
Art. 29 O Auto de Infração 
conterá, obrigatoriamente, sob 
pena de nulidade formal, o 
seguinte: 
I. a denominação “Auto de 
Infração”;
II. a numeração seqüencial 
por exercício, acompanhada do 
respectivo exercício da emissão;
III. os dados identificadores do 
sujeito passivo destinatário da 
ação fiscal;
IV. o demonstrativo do cálculo 
do valor lançado;
V. a menção da 
documentação que serviu de 
base para o lançamento 
tributário;
VI. a(s) competência(s) do 
lançamento tributário;
VII. a data e a hora da emissão;
VIII. o valor total do auto em 
numeral e por extenso;
IX. a descrição clara e precisa 
do motivo do lançamento 
tributário;
X. as disposições legais 
descritoras da obrigação 
tributária;
XI. as disposições legais 
descritoras da penalidade 
aplicável;
XII. os dispositivos legais 
descritores da obrigação 
tributária;

XIII. a intimação ao sujeito 
passivo para recolher o crédito 
tributário ou impugnar o 
lançamento;
XIV. o prazo para recolhimento 
do crédito tributário lançado ou 
impugnação do lançamento;
XV. o nome, a matrícula e a 
assinatura do(s) agente(s) 
fiscal(is) responsável(is) pela 
autuação;
XVI. campo para ciência do 
sujeito passivo;
XVII. a menção à Ordem de 
Serviço e a data de início do 
procedimento fiscal;
XVIII. o número do processo 
administrativo e o local onde 
haverá a sua tramitação;
XIX. a menção aos documentos 
anexos ao auto de infração. 
§1° Para fins do disposto no inciso 
XV, o auto de infração emitido 
por processamento eletrônico de 
dados poderá apresentar 
assinatura do agente responsável 
em forma digitalizada e impressa.
§ 2° Na verificação de ocorrência 
de erro formal na lavratura do AI, 
o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 
sujeito passivo, reabrindo o prazo 
para o pagamento do crédito 
lançado ou para a sua 
impugnação.
§ 3° As incorreções ou omissões 
do auto de infração não 
acarretam a sua nulidade, quando 
dele constem elementos 
suficientes para determinar, com 
segurança, a natureza da 
infração, o montante do débito e 
o infrator.
Art. 30 Sempre que necessário, 
além das informações 
complementares, deverão ser 
mencionados no auto de infração 
e anexados a ele todos os 
documentos, papéis, livros, 
planilhas e documentos 
eletrônicos que serviram de base 
à apuração.  
Art. 31 Os valores do ISSQN 
informados na Declaração Mensal 
de Serviço-DMS, não recolhidos 
no respectivo vencimento e 
inscritos em Dívida Ativa, serão 
comunicados aos sujeitos 

passivos, por meio de 
Notificação, antes de seu envio 
para a cobrança judicial. 
                                           Das 
Rotinas Aplicadas nas Ações 
Fiscais
Art. 32 Nos procedimentos de 
fiscalização dos sujeitos passivos 
do ISSQN deverão ser 
observadas as rotinas abaixo 
descritas: 
I. Realizar levantamentos da 
situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;
II. Emitir o Termo de Início da 
Ação Fiscal (TIAF), em 03 (três) 
vias, com os mesmos dados 
constantes da Ordem de Serviço 
que lhe foi atribuída, 
especificando, ainda, os 
documentos necessários para 
exame, o prazo e o local para 
entrega dos mesmos;
III. Proceder às diligências 
necessárias para localização do 
sujeito passivo;
IV. Dar ciência ao sujeito 
passivo do Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
V. Receber a documentação 
solicitada no Termo de Início de 
Ação Fiscal (TIAF);
VI. Realizar análise criteriosa 
da documentação e das 
operações do sujeito passivo 
visando a comprovar ou 
desconsiderar os fatos que 
motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 
infrações à legislação tributária;
VII. Apurar a base de cálculo 
do ISSQN devido, anotando em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração 
Fiscal, com o objetivo de 
determinar se há alguma 
diferença de imposto a recolher;
VIII. Caso haja diferença de 
imposto a recolher, tanto 
próprio como de terceiros, o 
agente fiscal deverá lavrar Auto 
de Infração com o valor 
apurado, aplicando a multa 
devida, conforme o caso;
IX. Lavrar o auto de infração, 
separadamente, por obrigação 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                       

 

 

 

  

                                      

                                                 

 

 

 

                                                
           

 

 
 
 
 
 
 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

a c e s s ó r i a 
descumprida;
X. Lavrar o Termo de 
Verificação Fiscal (TVF) 
relatando o trabalho realizado 
no procedimento fiscal, 
referenciando os autos lavrados;
XI. Devolver a documentação 
recebida, permanecendo com 
cópias dos documentos que se 
façam necessários ao 
embasamento das autuações e 
das constantes no relatório e no 
TVF; 
§ 1° Caso não seja possível a 
localização do sujeito passivo 
para ciência do início da ação 
fiscal, o agente fiscal deverá 
emitir o Termo de Encerramento 
da Ação Fiscal, relatando no 
mesmo as diligências realizadas. 
Deverá, ainda, solicitar a baixa 
da Ordem de Serviço e 
comunicar à Secretaria de 
Fazenda e a Seção de Divisão de 
Tributos a ocorrência do fato 
apurado. 
§ 2° O sujeito passivo poderá 
apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 
no TIAF ou TI para a entrega da 
documentação, com os motivos 
do não atendimento à 
notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 
concedido novo prazo para 
apresentação da referida 
documentação.
§ 3° Caso o sujeito passivo não 
entregue a documentação 
solicitada no prazo estabelecido, 
tendo feito o pedido de 
prorrogação ou não, o agente 
fiscal deverá lavrar Auto de 
Infração por embaraço à 
fiscalização.
§ 4° A resistência do sujeito 
passivo em apresentar a 
documentação solicitada nos 
procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 
poderá resultar em impetração 
de representação judicial para 
exibição de documentos. 
§ 5° Na hipótese da ocorrência 
do disposto no §4° deste artigo, 
sempre que possível, deverá ser 
procedida a cobrança do 
imposto por meio de 

arbitramento da base de cálculo.
§ 6° Na análise do cumprimento 
das obrigações acessórias o 
agente fiscal deverá verificar, no 
mínimo, o seguinte:
I. Se os dados cadastrais 
estão atualizados;
II. Se as notas fiscais 
utilizadas pelo contribuinte estão 
autorizadas pelo Fisco;
III. Se está sendo emitida nota 
fiscal de serviço para todo 
serviço prestado;
IV. Se estão sendo 
escriturados os livros fiscais 
obrigatórios, se for o caso;
V. Se a Declaração Mensal de 
Serviços DMS está sendo 
entregue regularmente, quando 
cabível;
VI. Se as DMS entregues foram 
preenchidas corretamente, 
quando cabível;
VII. Se o recibo de retenção de 
ISSQN na fonte está sendo 
emitido, quando cabível;
VIII. Se estão sendo cumpridas 
as demais obrigações acessórias 
previstas na legislação. 

§ 7° Na análise do cumprimento 
das obrigações tributárias 
relacionadas com os serviços 
prestados deverá ser observado, 
no mínino, o seguinte:
I. Identificar a(s) atividade(s) 
realizada(s) pelo sujeito passivo e 
seu enquadramento na lista de 
serviços anexa à lei 
Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003;
II. Apurar os fatos geradores 
do ISSQN, por competência 
tributária, com base nas notas 
fiscais emitidas ou em outros 
elementos disponíveis, 
elaborando Mapa de Apuração 
específico.

§ 8° Caso o contribuinte não 
tenha emitido nota fiscal de 
serviço ou se a quantidade 
emitida demonstre ser 
incompatível com a atividade ou 
com o porte da empresa, o 
agente fiscal deverá analisar nos 
registros e controles das 
operações realizadas se há 

outros valores passíveis de 
enquadramento como receita 
tributável pelo ISSQN.
§ 9° A base de cálculo será 
arbitrada quando tenha sido 
insatisfatória a análise nos 
registros contábeis, a 
documentação apresentada não 
mereça fé ou o contribuinte não 
tenha fornecido a documentação 
solicitada.
§ 10° O arbitramento da base de 
cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado de acordo com o artigo 
da Lei e alterações.
§ 11° Na análise dos serviços 
tomados pelos sujeitos passivos, 
deverão ser realizados, no 
mínimo, os seguintes 
procedimentos:
I. Analisar os documentos 
comprobatórios e os registros 
contábeis de despesas com 
serviços de terceiros, pessoas 
físicas e jurídicas para 
identificação da ocorrência de 
fatos geradores do ISSQN 
sujeitos à retenção;
II. Registrar os documentos 
referentes às prestações sujeitas 
à retenção de ISSQN na fonte em 
Mapa de Apuração específico do 
Sistema de Administração Fiscal 
para apuração de possíveis 
diferenças de imposto a recolher.
§ 12° A comunicação da 
conclusão de procedimento fiscal 
e de AI deverá ser acompanhada 
de cópia do relatório de análise e 
verificação fiscal, bem como dos 
mapas de apuração que serviram 
de base para as atuações 
realizadas.

Art. 33 Nos procedimentos de 
fiscalização de responsável 
tributário, deverão ser 
observadas as rotinas 
mencionadas no artigo 32 deste 
Decreto, quando couber, 
devendo a ênfase do trabalho 
dar-se em relação aos serviços 
tomados.

Art. 34 A verificação a ser 
realizada em cada procedimento 
de fiscalização dependerá do 
objetivo determinado na Ordem 

de Serviço. 

Da Ciência do Sujeito Passivo

Art. 35 O sujeito passivo será 
considerado regularmente 
cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 
lançamento de débito:
I. pessoalmente, oupor 
servidor indicado pelo Fisco 
Municipal, com o colhimento da 
assinatura do sujeito passivo, 
mandatário ou preposto. 
II. pelo correio, através de 
carta com aviso de recebimento 
(AR), com prova de recebimento 
pelo sujeito, seu mandatário ou 
preposto;
III. por edital, publicado na 
impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 
estabelecidos nos incisos I e II, 
considera-se mandatário ou 
preposto o contador, o locatário, 
o síndico ou empregado de 
condomínio, o empregado ou 
qualquer pessoa legalmente 
capaz que resida ou trabalhe no 
endereço do estabelecimento ou 
domicílio do sujeito passivo. 

Da Notificação ao Sujeito 
Passivo

Art. 36 A autoridade 
fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 
passivo mediante a entrega 
pessoal dos documentos de que 
trata este Decreto. 
§ 1° Na impossibilidade de 
ciência pessoal ao sujeito 
passivo ou representante legal, 
relativamente aos termos 
mencionados neste Decreto e 
aos autos de infração ou 
notificações de lançamentos 
lavrados durante o 
procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 
circunstanciar o fato, enviando 
esses documentos por via 
postal, com Aviso de 
Recebimento (AR).
§ 2° No caso de notificação por 
via postal, os documentos 

deverão ser postados até a 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

data limite 
estabelecida para a ciência de 
cada documento. 
§ 3° Nos casos de devolução do 
AR sem o recebimento pelo 
destinatário, a autoridade 
competente emitirá o edital de 
notificação, incluindo a data de 
publicação do mesmo em órgão 
municipal, no sistema de 
controle de ação fiscal. 
§ 4° Depois de dada a ciência ao 
sujeito passivo dos termos 
previstos no caput deste artigo, 
a autoridade fiscalizadora terá o 
prazo máximo de 7 (sete) dias 
para incluir no sistema de 
controle de ação fiscal da 
Secretaria Municipal de Fazenda 
as respectivas datas de ciência. 

Seção V
Da Extinção do Procedimento de 
Fiscalização

Art. 37 O procedimento de 
fiscalização se extingue: 
I – pela sua conclusão, registrada 
em TCF, conforme art. 21° deste 
Decreto; ou
II – pelo decurso dos prazos a 
que se refere o art. 5° deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A hipótese de 
que trata o inciso II deste artigo 
não implica nulidade dos atos 
praticados, podendo a 
autoridade responsável pela 
emissão da OS não concluída, 
determinar a emissão de nova 
OS para a conclusão do 
procedimento de fiscalização. 

Seção VI
                                             Da 
Distribuição das Ordens de 
Serviço 

Art. 38 As Ordens de Serviço 
para realização dos 
procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 
designado paro o ato, observado 

os princípios da impessoalidade e 
imparcialidade.
§ 1° O procedimento de 
fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 
podendo ser realizado por até 
(02) auditores fiscais e fiscais de 
tributos, quando o sujeito passivo 
estiver entre os 100(cem) 
maiores contribuintes de 
determinado tributo, nos últimos 
06 (seis) meses anteriores à 
abertura da ação fiscal ou a 
complexidade do trabalho a ser 
realizado, bem como, os 
documentos a serem 
examinados.

§ 2° Considera-se o contribuinte 
de maior movimento econômico, 
aquele que estiver entre os 100 
(cem) maiores contribuintes de 
determinado imposto, de valor 
apurado no exercício anterior, 
disponíveis no sistema de gestão 
controles dos impostos 
municipais, da Secretaria 
Municipal de Fazenda.

§ 3° A designação de mais de 
uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 
já iniciado será feita por meios de 
um TAOS (Termo de Alteração 
de Ordem de Serviço).

§ 4° Cada autoridade 
fiscalizadora poderá ter no 
máximo 10 (dez) Ordens de 
Serviço de Fiscalização (OS) não 
concluída.
§ 5°- A distribuição das Ordens 
de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 
feita, prioritariamente, entre os 
servidores designados que 
tiverem o menor número de 
fiscalizações em andamento, 
observado os critérios de 
complexidade e relevância do 
trabalho a ser executado.

Art. 39 Ficará exclusivamente a 
critério da Administração 

Tributária de cada imposto 
determinar quais sujeitos 
passivos serão objeto de ações 
fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 
Seção VII
Dos Prazos
Art. 40 Os prazos a que se refere 
este Decreto, exclui da sua 
contagem o dia do início e inclui a 
do vencimento. 

Parágrafo único. Os prazos só 
iniciam ou vencem em dia de 
expediente normal da Secretaria 
Municipal de Fazenda e serão 
contados a partir da data de 
ciência. 

Art. 41 A critério da autoridade 
responsável, o sujeito passivo 
terá o prazo de15 (quinze) dias, 
contados da data da ciência dos 
Termos de Início de Fiscalização 
ou de Intimação, para a entrega 
da informação e/ou da 
documentação solicitada pela 
autoridade fazendária.

Parágrafo único. O prazo de que 
trata o caput deste artigo poderá 
ser prorrogado uma única vez, 
por igual período. 

Seção IX
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 42 Na hipótese de 
lançamento de crédito tributário 
através de auto de infração 
julgado nulo por vício formal, não 
se considera repetição de 
fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 
crédito tributário objeto do auto 
de infração nulo. 
Art. 43 Após a ciência do TIF 
(Termo de Intimação Fiscal), o 
prazo para adimplemento das 
obrigações tributárias de que 
trata a Lei n° 2.182/2000, de 
dezembro de 2000 é 07 (sete) 
dias.
Art. 44 Os Termos de que trata 
este Decreto serão emitidos em 

03 (três) vias, que terão as 
seguintes destinações:
I – sujeito passivo;
II – processo administrativo fiscal, 
quando instaurado;
III – arquivo da autoridade 
responsável pela designação do 
procedimento fiscal. 
Art. 45 Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em 
contrário. 

Paraíba do Sul, 21 de Dezembro 
de 2020.

ALESSANDRO CRONGE 
BOUZADA

PREFEITO MUNICIPAL
PARAÍBA DO SUL

DECRETO Nº. 2010 

DISPÕE SOBRE O 
CANCELAMENTOS DOS 
DÉBITOS INSCRITOS EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS DOS 
EXERCÍCIOS DE 2007 À 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
PARAÍBA DO SUL, Alessandro 
Cronge Bouzada, no uso de suas 
atribuições legais, previstas na 
Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam cancelados os 
créditos inscritos em restos a 
pagar não processados dos 
exercícios de 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, 
totalizando o valor de R$ 
11.668.539,89 (Onze milhões, 
seiscentos e sessenta e oito mil, 
quinhentos e trinta e nove reais 

e oitenta e nove centavos) 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

que não tiverem 
sidos pagos até a presente data, conforme tabela a seguir:

Art. 2° - Fica o setor contábil da municipalidade autorizado a realizar 
osprocedimentos legais visando a regularização das peças contábeis, 
fazendo-se valer, se necessário das informações do setor jurídico.

Art. 3º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos 
cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido 
à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos 
adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 
reconhecimento da dívida.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Paraíba do Sul, 18 de Dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO MUNICIPAL

PARAÍBA DO SUL

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

ANO VALOR 

2007 34,50 

2008 71,20 

2009 7.111,08 

2010 600,47 

2011 179.098,01 

2012 429.979,13 

2013 1.813.656,89 

2014 1.863.195,57 

2015 600.305,77 

2016 475.280,89 

2017 140.204,06 

2018 1.690.029,07 

2019 4.468.973,25 

Total Geral 11.668.539,89 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com
fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c nos Incisos II e
IV do Art. 5º. da Lei nº 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019,

DECRETO Nº.: 2.013/2020

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$1.031.764,01 (um milhão,
trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), para reforço  da(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) Fundo Municipal de
Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.
 
Art. 2º - Os recursos de R$626.742,57 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e
dois reais e cinquenta e sete centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de
anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei nº
3.640/2019 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 3º - Os recursos de R$207.785,53 (duzentos e sete mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta e três centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de
anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº
3.640/2019 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 4º - Os recursos de R$197.235,91 (cento e noventa e sete mil, duzentos e trinta e cinco
reais e noventa e um centavos) para atender o Anexo III, serão provenientes de
anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II do Art. 5º. da Lei nº
3.640/2019 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s)
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rovogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de dezembro de 2020.

D    E    C    R    E    T    A:

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
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A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2.013/2020 DE: 22/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0038.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita

5313.3.90.32.00.00.00 14.742,57001

4.01.10.301.0038.2.182 Co-Financiamento Atenção Básica

5463.3.90.30.00.00.00 612.000,00009

626.742,57Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 626.742,57

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417

www.paraibadosul.rj.gov.br Página 2 de 5

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria

5203.3.90.92.00.00.00 14.742,57001
4.01.10.302.0019.2.112 Programa de Apoio aos Hospitais

5683.3.50.39.00.00.00 612.000,00009

626.742,57Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 626.742,57

A N E X O   II

DECRETO Nº.: 2.013/2020 DE: 22/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0038.2.182 Co-Financiamento Atenção Básica

5463.3.90.30.00.00.00 206.073,14009

4.01.10.301.0095.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

5573.1.90.92.00.00.00 1.000,00111

5583.1.90.94.00.00.00 712,39111

207.785,53Total Anulado da Unidade Gestora:



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

TOTAL ANULADO: 207.785,53
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Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

Co-Financiamento Atenção Básica4.01.10.301.0038.2.182

5473.3.90.39.00.00.00 206.073,14009
Manutenção da Folha dos Servidores Ativos4.01.10.301.0095.2.037

5553.1.90.11.00.00.00 1.712,39111

207.785,53Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 207.785,53



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

A N E X O   III

DECRETO Nº.: 2.013/2020 DE: 22/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.243.0011.2.060 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

4443.3.90.39.00.00.00 4.000,00021

3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

4713.3.90.30.00.00.00 15.789,08021

4753.3.90.36.00.00.00 3.528,50021

23.317,58Total Anulado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

4.01.10.301.0038.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita

5313.3.90.32.00.00.00 1.230,72001

4.01.10.301.0095.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita

5523.3.90.30.00.00.00 238,00111

4.01.10.301.0095.2.082 Qualificação da Atenção Básica

5603.1.90.11.40.00.00 5,56111

4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica

5613.3.90.30.00.00.00 68.106,45111

5633.3.90.39.00.00.00 91.643,95111

5643.3.90.92.00.00.00 1.000,00111

4.01.10.302.0007.2.022 Manutenção das atividades dos CAPS

5663.3.90.36.00.00.00 600,00111

4.01.10.302.0080.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

5733.1.90.94.00.00.00 74,34111

4.01.10.302.0080.2.187 Manutenção das Atividades de Atenção Especializada

5803.3.90.30.00.00.00 2.410,07111

5823.3.90.39.00.00.00 5.321,97111

12903.3.90.91.00.00.00 1.287,27111

4.01.10.306.0092.2.179 Ações de Alimentação e Nutrição - FAN

5993.3.90.30.00.00.00 2.000,00111

173.918,33Total Anulado da Unidade Gestora:

TOTAL ANULADO: 197.235,91
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Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

3.01.08.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

4113.1.90.11.00.00.00 23.317,58021

23.317,58Total Reforçado da Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde



§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

4.01.10.301.0038.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

5373.1.90.94.00.00.00 1.230,72001
4.01.10.301.0095.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos

5553.1.90.11.00.00.00 172.687,61111

173.918,33Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 197.235,91

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

001 15.973,29 15.973,29

009 818.073,14 818.073,14

021 23.317,58 23.317,58

111 174.400,00 174.400,00

1.031.764,01TOTAL: 1.031.764,01

Rua Visconde da Paraíba, 11 – Centro – CEP: 25.850-000 – Paraíba do Sul – RJ
(24) 2263-1052 + (24) 2263-1477 + (24) 2263-1417
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§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO CONFORME A LEI
MUNICIPAL No. 3.640/2019 de 12 de
Dezembro de 2019, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº.: 2.014/2020

Art. 1° - Fica aberto o crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação na
importância de R$291.525,96 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e noventa e seis centavos), nas dotações orçamentárias elencadas no Anexo I. 
 
Art. 2° - Os recursos financeiros para atender ao Art.1°, serão provenientes do Excesso de
Arrecadação verificados nas Fontes de Recursos, conforme Art. 4o. Inciso IV da Lei
3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019 e demonstrado em Anexo II. 
 
Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de dezembro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no
Art. 4o. Inciso IV da Lei 3.640/2019 de 12 de Dezembro de 2019.

                                                                                      D    E    C    R    E    T    A:
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§1º As filmagens deverão conter 

íntegra, no site oficial de cada 

fluxo durante o período de 

filas e assegurar cumprimento 

temporária ou definitiva com 

definitivo quando ocorrer 

antes de findar o mandato dos 

consanguíneos ou afins, até 

no curso do mandato, fica 

injustificada ao serviço, em 

injustificado da condição de 

apresentado justificativa, a mais 

III - Verificar a pertinência das 

VII - Promover a definição de um 

IX - Definir e implantar 

para o exercício de chefias, 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

profissionais do Quadro da 

profissionais do Quadro da 

classificações de 

III - Ter ficha disciplinar de boa 

no Diário Oficial do Município, 

IV - Manter banco fotográfico 

fiscalizar os serviços 

intimações e notificações para 

notificada de que seu advogado 

dias, publicado no Diário Oficial 

ou publicação no Diário Oficial 

o vencimento cair em final de 

razões finais, quando será 

apresentará alegações finais, 

testemunha será qualificada, 

profissão, local de trabalho e 

justificativa expressa no termo 

letra ou firma, o Presidente da 

fins de comparação e posterior 

de perito para esse fim.

b) Desclassificação da infração 

caberá à chefia imediata, com 

do fato, é aquele definido no 

prontuário para fins de registro 

suficientemente caracterizada ou 
definida sua autoria;

Art.70º - Quando se verificar, no 

administrativos fica assegurado 

das razões finais de defesa do 

finais de defesa, a Comissão 

III - Conclusão justificada, com a 

I - A desclassificação da infração 

fizerem necessárias ou forem do 

competente para decidir não fica 

§ 1º - Verificar-se-á reincidência 

poderá verificar a qualquer 

de provimento, as retificações 

procedimento disciplinar fica 

fim, exceto aqueles que tiverem 

à unidade, após a decisão final.

reprográficas, referentes a 

ficam revogadas as disposições 

tenham ficha disciplinar 

ficha disciplinar condizente ou 

fins de promoção, só podendo assumir após seu desligamento da 

através de processo administrativo que avalie sua ficha disciplinar, de 

deliberativo para fins de promoção neste caso, poderá expedir 
promoção no prazo de até 30 dias a partir da finalização do processo.” 

retornará à função de outrora.” (NR)

II. Ser leal à Guarda Civil Municipal;” (NR)

“Art. 61. Os profissionais da Guarda Civil Municipal estão sujeitos à 

trabalho, de acordo com as especificidades e as necessidades da 

§4°. A Chefia poderá escalar os Agentes para serviço extraordinário, 

comparecimento, nos termos do art. 120, VI, “b”, desta Lei.” (NR)

de 40% do salário base individual do servidor, à título de Gratificação 

aplicada a alíquota do Plano Previdenciário, para fins dos benefícios 
de auxílio-doença, auxílio-acidente do trabalho e aposentadoria.” (NR)
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considerada a gratificação de 
função corporativa ao salário.” 

horas do dia seguinte.” (NR)

oficial ou estudo no interesse do 

Servidor Público Municipal.” (NR)

Geral;” (NR)

fretamento, definido como 

definidas no CTB(Código de 

das ações fiscais relacionadas 

fiscais da Secretaria Municipal de 

prevenção e a evasão fiscal, e

controle e a eficácia para 
atividade de fiscalização dos 

atividades de fiscalização dos 

imparcialidade e da justiça fiscal. 

quantificação das atividades 
fiscais, de acordo com as 

combate da evasão fiscal e serão 

estudos econômico-fiscais e das 

fiscalização do Imposto Sobre 

definidos para a seleção dos 

fiscalização relativos aos tributos 

Art. 4° Para os fins deste Decreto 

fiscalização, as ações que 
objetivam a verificação do 

procedimentos fiscais 

fiscalização terá o prazo de até 

procedimento fiscal. 

procedimento de fiscalização 

Art. 6° As ações fiscais realizadas 

o intuito de verificar o 

Art. 7° As ações fiscais terão as 

Art. 8° A ação fiscal pedagógica 
tem a finalidade de orientar o 

§1° A instauração de ação fiscal 

legislação tributária, para fins de 

§2° A ação fiscal pedagógica 

procedimento fiscal de 

§3° Na ação fiscal pedagógica 

§4° Para os fins do disposto no 

pela ação fiscal comunicará a 
ocorrência à chefia imediata para 
fins de conversão da diligência 

fiscal. 

Art. 9° A ação fiscal punitiva tem 
por objetivo a verificação do 

§1° A instauração de ação fiscal 

tributos fiscalizados. 

tributário, no curso da ação fiscal 

§3°A ação fiscal punitiva será 

procedimento de auditoria fiscal. 

fiscais de diligência e de autoria 
fiscal, relativos aos tributos 

este fim.

fiscais, com o fim de obter 

verificar a exatidão das 

exibição de livros fiscais e 

IV. notificar o contribuinte ou 

interdições fiscais. 

fiscalização de que trata o artigo 

ocupado por um fiscal tributário 

tenha cientificado o sujeito 

procedimento fiscal, dentro do 

poderá verificar de ofício 

irregularidade pelo fiscal, o 

I – a numeração de identificação e 

II – os dados identificadores do 

verificados; 

fiscal a ser executado; 
V – período a ser verificados; 

fiscais municipais designados;

autoridade(s) fiscalizadora(s). 

fiscalizadora desconsidere o 

artigo, deverá justificar por 

distribuída, deverá o agente fiscal 

§ 5° A fixação, na O.S., do período 
de competência a ser fiscalizado, 

futuros, com a finalidade de 
verificar os atos e fatos que 

período fixado, ou dele sejam 

§ 6° O agente fiscal terá o prazo 

§ 7° O fiscal de tributos deve 
comunicar a chefia de imediato 

o contribuinte a ser fiscalizado.

II – os dados identificadores do 

fiscal a ser executado e os 
tributos a serem verificados;
IV – o período a ser fiscalizado; 

procedimento fiscal, o qual será 

fiscal, bem como, o prazo para 

fiscais tributários municipais 

identificação da pessoa 

fiscalização. 

se a notificação for feita 

devidamente justificada pela 
autoridade fiscalizadora perante 

procedimento de fiscalização, 
também configurarem, com base 

fiscalizadora responsável pela 

fiscalização estabelecido na OS, 

I – a qualificação do sujeito 

autoridades fiscalizadoras 

de fiscalização; 

identificação da pessoa 

procedimento fiscal, sendo uma 

fiscalização. 

I – pelos agentes fiscais no curso 

e auditoria fiscal, autorizados 

Intimação”, o seguinte:

II – os dados identificadores do 

ação fiscal; 
III – tipo do procedimento fiscal 

IV – os tributos fiscalizados; 

fiscalizado;

fiscal; 

assinatura do(s) agente(s) fiscais 
responsáveis pela ação fiscal; 

fiscal poderão ser emitidos tanto 

verificados. 

agentes fiscais no curso dos 

autoria fiscal, autorizados 

Apreensão”; 

III. os dados identificadores do 

fiscal executado;
V. os tributos fiscalizados;

fiscalizado;

procedimento fiscal;

assinatura do(s) agente(s) fiscal 
responsáveis pela ação fiscal;

fiscal poderão ser emitidos 

Do Termo de Verificação Fiscal

e cientificada ao sujeito passivo 

de Verificação Fiscal (TVF), e 

I – a qualificação do sujeito 

III – o período fiscalizado;

fiscal;

e/ou notificação de lançamento 

fiscal, se for o caso;

procedimento fiscal; 

fiscalizadora(s) responsável(is) 
pelo procedimento fiscal, ; 

identificação da pessoa 

levantamento fiscal poderá ser 

§ 2° Emitido o TVF o fiscal 

autoridade fiscalizadora. 

procedimento de fiscalização por 

fiscalizadora lavrará o TVF 

fiscal da Secretaria de Fazenda. 

qualificação. 

procedimento de fiscalização 

fiscalizadora deverá compor 

autos de infração ou notificações 

ação fiscal, enviando-o à 

tributários e suas modificações 

II. Notificação de Lançamento 

§ 2° A Notificação de 

fiscal externo. 

infração, sem prévia ação fiscal 

para fins de exclusão da 

autorização da chefia imediata a 

agente fiscal. 

constituídos ou modificados 
após a notificação do 

AI, o agente fiscal sempre deverá 

II. identificar o dispositivo 

III. identificar o dispositivo 

IV. identificar o sujeito passivo 

VII. notificar o sujeito passivo 

fiscal da Secretaria de Fazenda, 

este fim. 

tributo e por infração verificada 
em procedimento fiscal interno 

Infração”;

III. os dados identificadores do 

ação fiscal;

fiscal(is) responsável(is) pela 

procedimento fiscal;

§1° Para fins do disposto no inciso 

§ 2° Na verificação de ocorrência 

o agente fiscal deverá reemitir o 
auto de infração e notificar o 

suficientes para determinar, com 

Notificação, antes de seu envio 

fiscalização dos sujeitos passivos 

situação econômico-fiscal do 
sujeito passivo a ser fiscalizado, 
para fins de planejamento da 
fiscalização;

especificando, ainda, os 

motivaram a fiscalização, bem 
como a identificação de 

Mapa de Apuração específico do 

agente fiscal deverá lavrar Auto 

Verificação Fiscal (TVF) 

no procedimento fiscal, 

fiscal, o agente fiscal deverá 

apresentar justificativa, por 
escrito, dentro do prazo fixado 

notificação, sendo que, a critério 
do agente fiscal, poderá ser 

fiscal deverá lavrar Auto de 

fiscalização.

procedimentos fiscais deverá ser 
comunicada à chefia imediata, e 

agente fiscal deverá verificar, no 

II. Se as notas fiscais 

fiscal de serviço para todo 

escriturados os livros fiscais 

I. Identificar a(s) atividade(s) 

fiscais emitidas ou em outros 

específico.

tenha emitido nota fiscal de 

agente fiscal deverá analisar nos 

identificação da ocorrência de 

Mapa de Apuração específico do 

conclusão de procedimento fiscal 

verificação fiscal, bem como dos 

fiscalização de responsável 

Art. 34 A verificação a ser 

de fiscalização dependerá do 

cientificado da lavratura de auto 
de infração ou de notificação do 

impressa oficial do município.

§1°Para os fins de prova 

Da Notificação ao Sujeito 

fiscalizadora dará ciência dos 
procedimentos fiscais ao sujeito 

notificações de lançamentos 

procedimento fiscal, a 
autoridade fiscalizadora deverá 

§ 2° No caso de notificação por 

notificação, incluindo a data de 

controle de ação fiscal. 

a autoridade fiscalizadora terá o 

controle de ação fiscal da 

fiscalização se extingue: 

procedimento de fiscalização. 

procedimentos de fiscalização 
serão emitidas para cada fiscal 

fiscalizaçãoserá realizado 
individualmente por cada fiscal, 

(02) auditores fiscais e fiscais de 

abertura da ação fiscal ou a 

uma autoridade fiscalizadora 
para realizar procedimento fiscal 

fiscalizadora poderá ter no 

de Serviço para fins de realização 
de procedimentos fiscais será 

fiscalizações em andamento, 

fiscais observado o planejamento 
fiscal realizado por equipes 
designadas para este fim. 

fiscalização a realização de nova 
ação fiscal visando constituir o 

II – processo administrativo fiscal, 

procedimento fiscal. 

adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o 

fiscalizar a execução deste 

ficando as disposições em 

Da natureza e finalidade

mobilizadora, fiscalizadora, 

filantrópicas, confessionais e 

XXI. Acompanhar e fiscalizar: 

A N E X O   I

DECRETO Nº.: 2.014/2020 DE: 22/12/2020

CÓDIGOS DESPESA FONTE VALOR ANULADOESPECIFICAÇÃO VALOR REFORÇADO
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PREFEITURA MUNICIPAL

Secret.Munic. de  Fazenda

2.06.04.123.0028.2.087 Serviço de Consutoria

19053.3.90.39.00.00.00 223.100,56002

Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos

2.12.15.451.0009.2.070 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Áreas de Lazer

18833.3.90.39.00.00.00 8.425,40002

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário

2.13.18.542.0018.2.016 Coleta de Lixo Domiciliar

2343.3.90.39.00.00.00 60.000,00002

291.525,96Total Reforçado da Unidade Gestora:

TOTAL REFORÇADO: 291.525,96

RESUMO DAS FONTES

FONTE Valor Anulado Valor Reforçado

002 291.525,96

0,00TOTAL: 291.525,96

A N E X O  II

Fonte Valor Previsto Valor Arrecadado Valor Decretado Saldo

Excesso de Arrecadação   2020   até mês de  DEZEMBRO

Descrição

2 ROYALTIES 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16

TOTAL 3.809.000,00 11.140.287,15 5.408.639,99 1.922.647,16


