
DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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Maternidade e legalização das 
escrituras são aprovadas pela 
Câmara Municipal

 A Prefeitura Municipal de 
Paraíba do Sul enviou para Câmara 
Municipal duas leis importantes para a 
população sul paraibana, que teve 
votação unânime. Uma delas é o 
investimento de 120 mil reais para o 
Hospital Nossa Senhora da Piedade 

para finalizar as obras da tão sonhada 
maternidade. A outra é o direito do 
cidadão ter a escritura de sua 
propriedade, uma conquista do Prefeito 
Doutor Alessandro, que vai regularizar a 
moradia de centenas de pessoas.
 As duas leis foram aprovadas 

na Câmara Municipal, no dia 30 de 
janeiro deste ano com a presença do 
Prefeito Doutor Alessandro. Sobre a 
maternidade, o Prefeito declarou que 
esta vitória é uma questão de saúde: 
“Nossa tão sonhada maternidade vai 
fazer com que o sul paraibano volte a 

nascer pelo SUS aqui em Paraíba do sul. 
É uma questão de saúde pública, todas 
as gestantes hoje vão a Três Rios, que 
tem um hospital ótimo, mas que está 
sobrecarregado. Nós vamos conseguir 
terminar a obra e inaugurar nossa 
maternidade”.



DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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A N E X O   I 
 

DECRETO Nº.: 1.805/2020 DE: 13/01/2020 
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Secretaria Municipal de Comunicação 

 

2.04.04.131.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.39.00.00.00 54 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

001 264,00 

 

2.05.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes  

4.4.90.52.00.00.00 55 001 3.000,00 
2.05.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.1.90.05.00.00.00 56 001 264,00 
Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã 

2.07.04.122.0004.2.010 Aquisição e Manutenção de Softwere Para Atender a Rede Pública Municipal 

3.3.90.92.39.00.00 98 
Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos 

001 6.258,00 

 
 

2.12.15.451.0009.2.068 Manutenção e Conservação das Vias Públicas 

3.3.90.39.00.00.00 180 002 392.053,90 
 

 

2.12.26.782.0040.2.063 Manutenção e Conservação da Frota Municipal 

3.3.90.30.00.00.00 
Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 

203 002 500.000,00 

 
 

2.13.18.541.0008.2.097 Manutenção da Patrulha Fluvial 

4.4.90.52.00.00.00 226 001 49,90 
Secr. Munic.de Educação    

2.14.12.361.0020.1.030 Construção de Unidades   

4.4.90.51.00.00.00 280 014 9.504,00 
2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas 

3.3.90.30.00.00.00 287 033 5.933,44 
 

 

2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas 

3.3.90.92.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

362 
 
917.526,84 

001 199,60 

 
 

 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.243.0011.2.060 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

3.3.90.30.00.00.00 442 001 3.000,00 
 

 

3.01.08.244.0005.2.100 Manutenção do Centro de referência Especializado da Assistência Social - CREAS 

4.4.90.52.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

504 
 
3.047,90 

101 47,90 

 
 

 

Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 511 001 3.794,50 
 

 

4.01.10.301.0095.2.008 Aquisição de Materiais, Bens e Serviços Para Distribuição Gratuita 

3.3.90.30.00.00.00 552 111 116.000,00 
 

 

4.01.10.301.0095.2.037   Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 555 111 528,00 

3.1.90.13.00.00.00 556 111 28.000,00 
4.01.10.302.0080.2.037   Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 571 111 6.432,00 
 

 



DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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Total Anulado da Unidade Gestora: 154.754,50 

Fundação Cultural 
Fundação Cultural de Paraíba do Sul 

 

5.01.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 

4.4.90.52.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

606 
 
528,00 

001 528,00 

 

Fundo Munic.Infância e da Adolescência 
Fundo Munic. da Inf. e da Adolescência 

6.01.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 

4.4.90.52.00.00.00 636 001 1.500,00 
 

6.01.04.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.30.00.00.00 637 001 2.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 638 001 2.000,00 

6.01.14.243.0016.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho 

3.3.90.39.00.00.00 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 

640 
 
7.000,00 

001 1.500,00 

 

TOTAL ANULADO: 1.082.857,24 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Secretaria Municipal de Comunicação 
2.04.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.93.00.00.00 52 
Secretaria Municipal de Controle Interno 

001 264,00 

 

2.05.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.39.00.00.00 61 001 3.000,00 
3.3.90.93.00.00.00 681 001 264,00 

Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã 
2.07.04.122.0004.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 

4.4.90.52.00.00.00 96 
Secr. Mun. de Transp.Obras e Projetos 

001 6.522,00 

 

2.12.15.452.0009.1.028 Locação de Veiculos e Máquinas Pesadas 

3.3.90.39.00.00.00 190 002 892.053,90 
Secr. Munic.de Educação   

2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas  

3.3.90.93.00.00.00 683 014 9.504,00 
2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas  

3.3.90.39.00.00.00 360 033 5.933,44 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 917.541,34 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.30.00.00.00 418 001 1.500,00 
 

3.01.08.244.0005.2.100 Manutenção do Centro de referência Especializado da Assistência Social - CREAS 

3.3.90.14.00.00.00 697 101 47,90 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 1.547,90 

Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.3.90.93.00.00.00 1039 001 5.544,00 
4.01.10.301.0095.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.3.90.93.00.00.00 1040 111 528,00 
4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica  

3.3.90.30.00.00.00 561 111 144.000,00 

 



DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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4.01.10.302.0080.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.3.90.93.00.00.00 1041 111 6.432,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 156.504,00 
 

Fundação Cultural 
 

Fundação Cultural de Paraíba do Sul 
5.01.04.122.0004.2.043 Manutenção das Atividades do Fundo 

3.3.90.93.00.00.00 728 001 264,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 264,00 
 

Fundo Munic.Infância e da Adolescência 
Fundo Munic. da Inf. e da Adolescência 

6.01.14.243.0043.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho 

3.3.90.93.00.00.00 768 001 7.000,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 7.000,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 1.082.857,24 
 

A N E X O   II 

 
DECRETO Nº.: 1.805/2020 DE: 13/01/2020 
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

Sec.Mun.Desenvolvimento Econômico 
 

2.11.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

3.3.90.92.00.00.00 161 001 228,00 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 228,00 

Fundo Municipal de Assistência Social 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 
3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS 

3.3.90.39.00.00.00 479 021 10.000,00 

3.3.90.92.00.00.00 482 021 95,80 
    

Total Anulado da Unidade Gestora: 10.095,80   

Fundo Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 
 

4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica 

3.3.90.36.00.00.00 562 111 89.261,12 

3.3.90.39.00.00.00 563 111 208.261,11 

4.01.10.302.0007.2.022 Manutenção das atividades dos CAPS 

3.3.90.39.00.00.00 567 111 24.946,50 
 

 

4.01.10.304.0001.2.074 Manutenção das Atividades de Vigilância 

3.3.90.30.00.00.00 595 111 8.300,00 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 330.768,73 
 

TOTAL ANULADO: 341.092,53 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Sec.Mun.Desenvolvimento Econômico 
2.11.04.122.0004.2.041 Manutenção das Atividades da Secretaria 

 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 228,00 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.244.0005.2.049 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS 

3.3.90.36.00.00.00 475 021 10.000,00 
3.3.90.14.00.00.00 689 021 95,80 

    

Total Reforçado da Unidade Gestora: 10.095,80 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

 4.01.10.301.0095.2.189 Manutenção das Atividades Atenção Básica  

3.3.90.30.00.00.00 561 111 297.522,23 
4.01.10.302.0007.2.022 Manutenção das atividades dos CAPS  

3.3.90.30.00.00.00 565 111 24.946,50 
4.01.10.304.0001.2.074 Manutenção das Atividades de Vigilância  

3.3.90.39.00.00.00 597 111 8.300,00 
  

Total Reforçado da Unidade Gestora: 330.768,73  

  
TOTAL REFORÇADO: 341.092,53 

 



DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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A N E X O  III 

 
DECRETO Nº.: 1.805/2020 DE: 13/01/2020 
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÃO DESPESA FONTE VALOR ANULADO VALOR REFORÇADO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Sec.Munic.de Planejamento e Administraçã 

 

2.07.04.122.0004.2.010 Aquisição e Manutenção de Softwere Para Atender a Rede Pública Municipal 

3.3.90.92.39.00.00 98 001 264,00 
Secr. Munic.de Educação    

2.14.12.361.0020.1.030 Construção de Unidades   

4.4.90.51.00.00.00 280 014 199,60 
2.14.12.365.0021.2.020 Reforma,Manutenção e Conservação de Creches e Pré-Escolas 

4.4.90.51.00.00.00 364 001 285.388,27 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 285.851,87 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.11.00.00.00 511 001 94.494,42 
 

 

 
 

Total Anulado da Unidade Gestora: 94.494,42 
 

TOTAL ANULADO: 380.346,29 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Sec.Munic. do Ambiente e Des.Agrário 
2.13.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.09.00.00.00 708 001 49,90 
Secr. Munic.de Educação   

2.14.12.361.0020.2.021 Reforma, Manutenção e Conservação de Escolas  

3.1.90.09.00.00.00 688 001 199,60 
2.14.12.361.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.1.90.94.00.00.00 305 001 224.090,81 
2.14.12.361.0020.2.083 Remuneração de Professores e Profissionais do Ensino Fundamental 40%  

3.1.90.09.00.00.00 685 014 199,60 
2.14.12.365.0020.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos  

3.1.90.94.00.00.00 336 001 61.297,46 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 285.837,37 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Fundo Municipal de Assistência Social 

3.01.08.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.90.94.00.00.00 414 001 1.500,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 1.500,00 
 

Fundo Municipal de Saúde 
Fundo Municipal de Saúde 

4.01.10.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

3.1.91.13.00.00.00 513 001 92.744,92 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 92.744,92 
 

Fundação Cultural 
 

Fundação Cultural de Paraíba do Sul 
5.01.04.122.0004.2.037 Manutenção da Folha dos Servidores Ativos 

 

   

3.1.90.94.00.00.00 609 001 264,00 
 

Total Reforçado da Unidade Gestora: 264,00 
 

TOTAL REFORÇADO: 380.346,29 
 
 
 
 
 

RESUMO DAS FONTES 
 

FONTE 
 

Valor Anulado Valor Reforçado 

001  404.732,69 404.732,69 

002  892.053,90 892.053,90 

014  9.703,60 9.703,60 

021  10.095,80 10.095,80 

033  5.933,44 5.933,44 

101  47,90 47,90 

111  481.728,73 481.728,73 
 TOTAL: 1.804.296,06 1.804.296,06 

 



DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal
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DECRETOS

D E C R E T O Nº 1.812/2020

DECRETA PONTO FACULTATIVO 

NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO 

DE 2020 - CARNAVAL. 

O Prefeito Municipal de Paraíba do 

Sul, Dr. Alessandro Cronge Bouzada, 

no uso de suas atribuições legais, 

previstas no Artigo 95 da Lei 

Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO que o carnaval é 

uma das maiores festas populares do 

Brasil;

CONSIDERANDO que, no dia 25 de 

Fevereiro de 2020 – Terça Feira, é 

feriado Nacional;

CONSIDERANDO, ainda, que as 

Secretarias Municipais já se 

adequaram para o prolongamento 

do feriado, sem prejuízo dos serviços 

prestados à população Sul 

Paraibana;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado ponto 

facultativo, nas repartições públicas 

municipais, o dia 24 e 26 de fevereiro 

de 2020, devendo aos funcionários 

públicos, retornarem suas atividades 

no dia 27 de fevereiro de 2020;

Art. 2º- Excetuam-se do disposto 

neste decreto, as unidades cujas 

atividades não possam sofrer 

solução de continuidade, as quais 

deverão organizar escala de 

revezamento;

Art. 3º- Caberá às autoridades 

competentes de cada órgão, 

fiscalizar o cumprimento das 

disposições deste Decreto.

Art. 4º- Ficam também, sob a égide 

deste Decreto, os órgãos da 

Administração Indireta;

Art. 5º- Este decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal de

Paraíba do Sul/RJ 

2017/2020

DECRETO Nº.: 1.805/2020

 

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,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito 

suplementar na importância de 

R$1.804.296,06 (um milhão, 

oitocentos e quatro mil, duzentos e 

noventa e seis reais e seis centavos), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do 

Anexo I, para a(o) PREFEITURA 

MUNICIPAL, Fundo Municipal de 

Assistência Social, Fundo Municipal 

de Saúde, Fundação Cultural e 

Fundo Munic.Infância e da 

Adolescência.

Art. 2º - Os recursos de 

R$1.082.857,24 (um milhão, oitenta e 

dois mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e vinte e quatro 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$341.092,53 

(trezentos e quarenta e um mil, 

noventa e dois 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$380.346,29 (trezentos e oitenta 

mil, trezentos e quarenta e seis reais 

e vinte e nove 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 13 de 

janeiro de 2020.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO

DECRETO Nº 1.808/2020.

Regulamenta a Lei Municipal nº 

3.644, de 12 de Dezembro de 2019, 

que cria a Gratificação por 

Produtividade Individual – GPI, e dá 

outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

PARAÍBA DO SUL, no uso de suas 

atribuições que lhe confere Lei 

Orgânica Municipal,e

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da Lei Municipal nº 

3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

que trata também sobre a receita de 

gratificação aos fiscais municipais.

DECRETA:

Art. 1º - A gratificação de 

produtividade individual fiscal será 

atribuída aos servidores efetivos no 

cargo de Fiscal de Meio Ambiente, 

Fiscal de Obras e Posturas e Fiscal 

de Tributos, conforme disposto no 

artigo 3º da Lei Municipal nº. 3.644, 

de 12 de Dezembro de 2019, quando 

em efetivo exercício de suas funções 

específicas.

Parágrafo único - Para os fins de 

percepção da Gratificação de 

Produtividade Individual – GPI, 

considera-se efetivo exercício o 

desempenho das atribuições 

específicas dos cargos efetivos 

referidos no caput deste artigo.

DAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES

 Art. 2º - A gratificação de 

produtividade individual deverá ser 

paga de acordo com a pontuação 

aferida conforme a tabela de 

pontuação das atividades anexa a lei 

n° 3.644 de 12 de Dezembro de 2019, 

devendo a quantidade de pontos 

seguir rigidamente os valores 

mensurados na referida tabela. 

  

         Art. 3º  A ação fiscal exigida em 

um processo será pontuada apenas 

uma vez, independente do número 

de retornos que o fiscal fizer ao local. 

Parágrafo único: Esclarecimentos de 

dúvidas e/ou pendências e 

diligencias em um processo

 já vistoriado, não será pontuado 

novamente.

 Art. 4° - O fiscal que se 

comprometer pela resolução de uma 

demanda deverá prosseguir até o 

ato final da resolução. Salvo, quando 

estiver no gozo de férias 

remuneradas ou licença por motivo 

de saúde ou afastamento legal.

I. A redistribuição da tarefa em caso 

de férias ou licença ficará a cargo do 

Secretário de Fazenda.

II. Os pontos conquistados são 

personalíssimos, sendo vedado a sua 

transferência caso outro servidor 

assuma a resolução daquele ato.

Art. 5°-  Não será admitida mais de 

uma ação fiscalizatória ao mês no 

mesmo estabelecimento, salvo em 

caso de retorno motivado por nova 

denúncia.

Seção I

Das Diligências de Fiscalização

 Art. 6º - Para aplicabilidade 

deste decreto, considera-se 

diligencias de fiscalização as ações 

destinadas a coletar informações ou 

outros elementos de interesse da 

fiscalização, inclusive para atender 

exigência de instrução processual. 

Entre outras atividades, são 

diligências de fiscalização:

 I - Diligenciar repartições 

públicas e privadas, quando 

solicitado pelo superior;

 II - Coletar informações do 

contribuinte, no caso de denuncia ou 

solicitação do superior ou da PGM

 III - Localizar bens de 

empresas e pessoas devedoras;

 IV - Subsidiar a justiça em 

trâmites processual;

 V – Realizar vistorias para 

legalização de obras, aprovação de 

loteamentos, emissão de licenças 

ambientais; 

 VI – Coletar informações 

para auxiliar no deslinde de pedidos 

de isenção, desde que solicitados 

pela PGM.

Parágrafo único: Os incisos acima 

elencados não são taxativos e nem 

exaurem as atividades realizadas nas 

diligências de fiscalização. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção II

Da Gratificação de Produtividade 

Individual

Art. 7º - A gratificação de 

produtividade Individual será paga 

mensalmente e individualmente, de 

forma a estimular o servidor a 

contribuir para o incremento da 

arrecadação, bem como a eficiência 

e eficácia das atividades inerentes à 

Administração Fazendária Municipal. 

Art. 8º- Para o recebimento do 

adicional de produtividade os 

pontos provenientes da 

produtividade fiscal somente 

poderão ser computados se forem 

validados de fato pelo Chefe 

imediato ao qual o fiscal está 

subordinado.Devendo o chefe 

imediado:

I  -  realizar a aferição dos pontos 

realizados pelo fiscal que a ele esteja 

subordinado;

II - realizar auditoria permamente 

das atividades desenvolvidas pela 

equipe de fiscalização.

III- elaborar e conferir as escalas e os 

plantões fiscais;

          

Art. 9º- A pontuação contida no 

Anexo I referente aos Plantões 

Fiscais não comporão a pontuação 

mínima exigida no caput deste 

artigo.

Parágrafo Único – Dos atos 

praticados que ainda estiverem em 

grau de recurso ou com prazo de 

recurso somente serão computados 

quando esgotado os referidos 

prazos e desde que não sejam 

anulados por erros cometidos pela 

Administração.

DO CONTROLE DE ATIVIDADES E 

PONTOS

Seção I

Dos Critérios para Controle de 

Atividades

Art. 10º - É de competência da Chefia 

imediata dos Fiscais: 

‘  I – distribuição 

igualitária de atividades e tarefas;

II – aferição e valoração dos 

pontos positivos e negativos 

decorrentes das atividades Fiscais, 

conforme tabelas em anexo;

III – manter cadastro e 

monitoramento das atividades 

realizadas por cada fiscal para fins 

de aferição dos pontos no relatório 

mensal deapuração;

IV – emissão de ordens de 

serviços especificando os trabalhos 

a serem executados, devidamente 

assinadas enumeradas;

V – envio do relatório de 

pontuação até o 5º (quinto) dia útil 

para o setor responsável pelo 

pagamento dos valores referentes;e

VI – emissão de justificativa da 

valoração e aferição dos pontos 

obtidos pelo fiscal, a pedido da 

Comissão de Recursos da GIP 

(Gratificação de Incentivo 

àProdutividade).

Seção II

Dos Critérios para Verificação e 

Correção dos Pontos

Art. 11º - Para cada tarefa realizada 

serão computados os pontos uma 

única vez, ainda que o ato contemple 

mais de uma atividade listada. 

§ 1º - O TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal), ANEXO I, deverá 

especificar corretamente a data da 

atividade, hora e minutos de início e 

conclusão das atividades, 

vinculação, identificação do 

fiscalizado e do fiscal, descrição 

pormenorizada das tarefas 

executadas, controle dos autos 

lavrados e assinatura dofiscal.

§ 2º - O RMA (Relatório Mensal de 

Apuração) deverá especificar 

corretamente a data da atividade, a 

devida descrição, o código e o valor 

total dos pontos, conforme tabelas 

em anexo.

§ 3º - Não contarão pontos para GPI 

(Gratificação de Produtividade 

Individual) as ações executadas por 

servidores de outros departamentos 

ou órgãos municipais, que não 

estejam na atividade privativa de 

fiscal.

Art. 12º- A ação fiscal estará sujeita à 

avaliação do Chefe imediato e a 

atribuição de pontos às tarefas será 

feita de acordo com os critérios 

objetivos dispostos nas tabelas 

constantes em anexo.

Seção III

Da Aferição de Pontos Negativos

Art. 13º - Poderão ser aferidos pontos 

negativos quando:

I – houver falta não justificada 

ao plantão fiscal no dia ao qual o 

Agente estiver

designado;

II – houver falta não justificada 

a tarefas em caráter especial por 

determinação da Chefia, ou escalas 

de serviços fora de expediente;

III – houver falta não justificada 

a diligências conjuntas com outras 

fiscalizações; 

IV –descumprimento ou 

morosidade no atendimento às 

Ordensde Serviço,sem a

devida justificativa.

Art. 14º - Nos casos de aferição de 

pontos negativos não poderão ser 

utilizados os pontos reservas para 

suprir a pontuação deduzida.

Seção IV

Dos Critérios para a Distribuição das 

Atividades

Art. 15º - A distribuição das 

atividades, por servidor, será feita 

com observância ao disposto nos 

artigos 5º e demais normas 

estabelecidas neste Decreto 

principalmente no que diz respeito 

às funções exercidas por cada fiscal 

de forma randômica e igualitária.

Art. 16º - Cada fiscal deverá 

apresentar para validação, valoração 

e aferição dos pontos as tarefas 

executadas ao Chefe imediato, 

através do TIAF (Termo de Início de 

Ação Fiscal) e RMA (Relatório 

Mensal de Apuração).

§ 1º- Não serão validadas as tarefas 

não confirmadas de forma escrita 

por  formulários inerentes das Ações 

Fiscais.

§ 2º - Cada fiscal terá um dia, por 

semana, de plantão obrigatório para 

atendimento no Setor de 

Fiscalização, pelo período constante 

da carga horária diária do fiscal, 

dentro do horário de atendimento ao 

público, estipulado pela 

AdministraçãoMunicipal.

I – ficará a cargo do Chefe 

imediato do fiscal a distribuição e 

divulgação dos dias de plantão;

II – o dia de plantão será 

devidamente pontuado conforme 

especificado nas tabelas em anexo e 

será aferida pontuação negativa às 

faltas e as ausências injustificadas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17º- Compete ao Secretário 

responsável pela fiscalização 

resolver os casos omissos, 

implementando Portarias para 

atender às necessidades de cada 

área de fiscalização, salvo questões 

que envolvam alterações nas tabelas 

de pontos.

Art. 18º - Esse decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação,com 

seus efeitos a partir de 02 de janeiro 

de 2020..

  

Prefeitura Municipal de Paraíba do 

Sul em, 24 de Janeiro de 2020

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

Prefeito Municipal

Página 10Ano 04 • Edição 262 • 13 de fevereiro de 2020

 
ANEXO II 

MAPA DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL 

Apuração referente ao mês de:       
Data da 
entrega:   

Secretaria de origem:   
Nome do fiscal:   Matrícula:   

Assinatura do fiscal: 
  

Aprovação da 
chefia:   

 
  1 - Pontuação por atividades ordinárias - Limitada a 300 pontos 

DATA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PROC. 
ADM. Nº PONTUAÇÃO 

        

        

        

        

SUBTOTAL (1)   

2 - Pontuação por atividades especiais - Somente aferidas mediante designação específica e nominal* 

DATA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PROC. 
ADM. Nº PONTUAÇÃO 

        

        

        

        

SUBTOTAL (2)   

      À Secretaria de Administração, 
  TOTAL GERAL DE 

PONTOS 
                              
-    Solicito a inclusão em folha de pagamento da seguinte 

GPI para o fiscal em epígrafe. 

 UFM 
 

X 

      
VALOR TOTAL DA GPI                               

-    Secretário Municipal de 
Fazenda____________________________ 
 


