
LEI MUNICIPAL N° 2436, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Institui  gratificação  de  função  do  programa  de

integração  tributária  (PIT)  e  da  outras

providências. 

 

    PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do

Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

   FAÇO  SABER  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e

promulgo a seguinte Lei:

 Art. 1.° - É instituída a Gratificação de Função – GF – para os membros do PIT –

Programa de Integração Tributária, em numero de 03 (três) GF(s) no valor equivalente 1,10 PR

do Quadro Geral para cada membro, destinada a gratificar os servidores designados por ato do

Poder  Executivo  e  habilitados  para  atuar  no  Programa Municipal  de  Integração  Tributária,

mantido em convênio com o estado do Rio Grande Sul, na forma estabelecida no convênio e no

regulamento do Programa.      

 Art.  2.° - Os  Servidores  Municipais  para  desempenhar  as  funções  referidas

no caput do art. 1º serão designados pelo Prefeito Municipal através de portaria.

     Art. 3º  - A gratificação apenas será paga aos servidores que comprovarem efetivo

exercício  das  funções,  através  de  relatório  das  atividades  desenvolvidas,  que  indiquem  o

cumprimento das metas exigidas pelo PIT – Programa de Integração Tributária, em especial as

estabelecidas no item V da prestação de contas do programa de combate a sonegação. 

                §  1º Os  membros  deverão  encaminhar  mensalmente  ao  Secretário  da  Fazenda

relatório contendo planilhas e informações sobre as fiscalizações efetuadas,  a quem caberá

atestar o cumprimento para fins de deferimento da gratificação.

    §  2º A  pontuação  atingida,  será  medida  semestralmente,  através  dos  dados

constantes no programa PIT, tendo como base, em especial as ações previstas no item V, da



prestação de contas do programa de combate a sonegação.

§ 3º A gratificação não será paga a partir do início do semestre seguinte, se não

houver o cumprimento da pontuação prevista no item V da avaliação, e será retomada tão

somente a partir do semestre seguinte se comprovado o atingimento da pontuação máxima

neste item e a evolução positiva dos demais itens. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta das

dotações orçamentárias programadas na Lei Orçamentária Anual vigente.

Art.5.º -  Revogadas  as  disposições  em contrário,  esta  lei  entrará  em vigor  na  data  de sua

publicação. 

                GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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