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PUBLICADO EM 06/11/2017 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2786 PÁG. 14

PORTARIA Nº 174/2017-SERH

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o artigo 5º do 
Decreto nº 895, de 1º de juLho de 2017,

RESOLVE:

I – Fixar a tabela com a descrição dos serviços e os pontos a serem atribuídos, pertinentes ao Agentes Fiscal e
Auditor Tributário da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, para a aferição, a partir de 1º de outubro de 
2017, da gratificação de produtividade e desempenho.

II – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeito a partir de 1º de outubro de 2017. 

Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano e dois mil e dezessete.

Cesar Augusto de França Secretário Municipal de Recursos Humanos

Vera Maria Kissik Lemes Diretora de Pessoal 
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ANEXO I – AUDITOR TRIBUTÁRIO

Indicadores para pontuação da meta individual Pontos

Análise e parecer em processo de cancelamento ou restituição de tributos.

Análise e parecer em processo para enquadramento de ISS fixo para sociedade profissional ou 

escritório de contabilidade.

Análise e parecer em processo para enquadramento de ISS fixo estimado.

Análise e parecer em processo para desenquadramento de ISS fixo por solicitação do contribuinte.

Análise e parecer em processo para cancelamento ou substituição de nota fiscal.

Análise e parecer em processo de ocorrências na Declaração Mensal de Serviços.

Análise e parecer em processo de denúncia, espontânea ou não.

Análise e parecer em processo de regime especial para emissão de nota fiscal.

Análise e parecer em processo para verificação de recolhimento ou revisão de lançamento de 

ISSQN (construção) a pedido do contribuinte.

Análise e parecer em processos para Certidão Negativa de Débitos.

Análise e parecer em processo de solicitação preliminar de imunidade para emissão de notas.

Análise e parecer em processo de outras Secretarias.

Análise e parecer em processos por demanda de órgão público de outros Entes Federados, a 

exemplo do Ministério Público, etc.

Análise e parecer em outros processos não especificados.

20

Análise e parecer fundamentado em consulta tributária sobre interpretação/aplicação da legislação.

Análise e parecer em processo de solicitação de isenção, com parecer conclusivo sobre o direito ou 

não à exclusão do crédito.

Manifestação em impugnação administrativa 1ª instância.

Manifestação em recurso administrativo 2ª instância.

30

Nota: Quanto a análise e parecer em processos, serão atribuídos pontos apenas quando tiverem despacho

conclusivo do Auditor Tributário sobre o objeto do pedido, ou seja, o processo será pontuado uma única vez,

ainda  que  tenham  sido  encaminhado  pelo  mesmo,  ou  retornado  ao  mesmo,  para  informações

complementares, dúvidas, esclarecimentos, etc.

Atendimento ao serviço 156 para informação ou orientação ao solicitante.

Diligência direcionada a pedido da chefia para vistoria, entrega de documentos ou outros serviços.
10
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Homologação de ISSQN, empresa ou obra, por Ordem de Serviço designada, pontos fixos. 10

Homologação de ISSQN normal, empresas com receita bruta de serviços anual (último exercício),

sujeita ao imposto, até R$ 360.000,00. Por mês analisado.
0,5

Homologação de ISSQN normal, empresas com receita bruta de serviços anual (último exercício),

sujeita ao imposto, acima de R$ 360.000,00. Por mês analisado.

Homologação de ISSQN normal, por mês analisado, empresas autodeclaradas imunes no período a

ser fiscalizado. Por mês analisado.

1

Homologação  de  ISSQN normal,  empresas  classificadas  como  Instituição  Financeira.  Por  mês

analisado.
2,5

Homologação de ISSQN para fins de baixa. Por mês analisado.

Homologação de ISSQN normal ou baixa, apenas por procedimento interno. Por mês analisado.
0,3

Homologação de ISSQN de obra classificada como residencial ou comercial, até 1000 m². Por mês

analisado, limitado a 5 (cinco) anos.

Homologação de ISSQN de obra classificada como galpão industrial. Por mês analisado, limitado a

5 (cinco) anos.

1,5

Homologação de ISSQN de obra classificada como residencial ou comercial, acima de 1.000 m².

Por mês analisado, limitado a 5 (cinco) anos.
2

Lavratura de Auto de Infração de obrigação principal,  ISSQN aditivo,  inclusive  lançamento

resultante de homologação de obras.

a) por sonegação, fraude ou omissão de receita.

b) por outros motivos.

40

20

Lavratura de Auto de Infração de obrigação principal, ISSQN aditivo, no sistema de fiscalização do

Simples Nacional (SEFISC).

a) por sonegação, fraude ou omissão de receita.

b) por outros motivos.

60

40

Lavratura de Auto de Infração de penalidade/obrigação acessória. 10
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Lançamento de ISSQN relativo a qualquer tipo de edificação, mediante despacho de outrem em

requerimento de isenção, verificação de pagamento, outros.

Lançamento de ISSQN Aditivo por denúncia espontânea.

Lavratura de Auto de Infração de obrigação principal, relativo ao ITBI.

Lançamento  de  ISSQN  decorrente  de  revisão  de  Auto  de  Infração  emitido  por  outro  Agente

Fiscalizador.

20

Lançamento de ISSQN de shows, eventos sociais, esportivos ou recreativos.

a) resultante de fiscalização in loco.

b)  resultante  de  análise  dos  documentos  apresentados  pelo  contribuinte,  sem  necessidade  de

fiscalização in loco.

40

20

Proposição de notificação para regularização de ocorrências no cruzamento da Declaração Mensal

de Serviços, convertida ou não em Auto de Infração.
10

Proposição de notificação de suspensão de imunidade, relativo ao ISSQN. 40

Revisão de ISSQN Fixo, que resulte ou não em desenquadramento do lançamento (exceto quando

por solicitação do contribuinte).
30

Apreensão de documentos fiscais nos locais onde são exercidas atividades passíveis de tributação

ou  nos  bens  que  sejam objeto  de  tributação   (exceto  notas  fiscais  de  papel  em  branco  para

inutilização).

20

Vistoria  in  loco para  acompanhamento  presencial  da  emissão  de  notas  fiscais  referentes  aos

serviços em andamento ou agendados, sujeitos ao ISSQN, com conferência dos clientes e bens a

que se referem tais serviços.

20

Notificação prévia de empresa optante pelo Simples Nacional visando autorregularização. 20

Notificação ou Ofício para pessoa jurídica ou física diversa da ordem de serviço principal*, para

apresentação  de  documentos,  informações,  esclarecimentos  ou  dúvidas,  complementares,

necessárias ao procedimento fiscal.

*Ordem de serviço que se pretende de fato dar cumprimento final.

10
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Fiscalização fora do âmbito municipal, por determinação da chefia.

Fiscalização especial, por determinação da chefia.

Convocação pelas chefias, para serviços especiais de qualquer natureza.

Participação em cursos, treinamento ou aperfeiçoamento pessoal.

Plantão fiscal.

Participação em ações específicas ou integradas com demais órgãos públicos.

a) por dia, jornada integral, com dedicação exclusiva.

b) por hora, jornada fracionada.
40*

5

Atuação como monitor em programas de treinamento.

a) por dia, jornada integral, com dedicação exclusiva.

b) por hora, jornada fracionada.

40*

5

Participação em Comissão de qualquer natureza, por hora. 5

Participação em audiência judicial decorrente de convocação da Procuradoria Municipal ou outra

autoridade judicial, por convocação.
30*

AUDITOR TRIBUTÁRIO

Indicadores para pontuação da meta coletiva
Pontos

Homologação de ISSQN (exceto para fins de baixa ou homologação interna), quantidade mínima

mensal por Auditor Tributário, distribuídas da seguinte forma:

–  5  (cinco)  homologações  pelos  Auditores  Tributários  atuantes  na  área  financeira,  incluídas

homologações de outras empresas;

–  5  (cinco)  homologações  pelos  Auditores  Tributários  atuantes  na  área  de  obras,  incluídas

homologações de empresas;

– 10 (dez) homologações de empresas pelos Auditores Tributários atuantes nas demais áreas.

A pontuação é fixa para cada Auditor Tributário, desde que todos alcancem a meta.

100

ANEXO II – AGENTE FISCAL

Indicadores para pontuação da meta individual Pontos

Emissão de Notificações com ciência* 4

Emissão de Autuações com ciência* 6

Emissão de Termos 3



P
R

E
F

E
IT

U
R

A D
O MUNICÍPIO DE M
A

R
IN

G
Á

ESTADO DO PARANÁ

Emissão de Pareceres em P.A.F e relatórios fiscais de qualquer natureza 4

Emissão de Comunicados e Oficios 1,5

Interditar, cassar alvarás e licenças de locais e/ou estabelecimentos 20

Apreensão de mercadorias, veículos, animais e objetos 10

Entrega de documentos fiscais (comunicados, oficios, auto de infração, notificação e termos) 2

Vistorias de recadastramento e/ou levantamento de qualquer natureza 4

Vistoria para verificação e comprimento de determinações fiscais referentes a termos, embargos, 

notificações, autuações, concessão de descontos e/ou isenções de qualquer natureza
3

Qualquer vistoria ou entrega de documentos que resulte em local fechado; 1

Vistoria de posturas e laudo de viabilidade 4

Vistoria – Construção Civil 5

Vistoria – Conservação de Imóveis 2

Vistorias Ouvidoria Municipal – 156/Postura 4

Vistoria Diversas de natureza não especificada anteriormente 4

Fiscalização fora do âmbito municipal, por determinação da chefia.

Fiscalização especial, por determinação da chefia.

Vistorias da Construção Civil em obras de grande porte

Convocação pelas chefias, para serviços especiais de qualquer natureza.

Participação em cursos de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal.

Plantão fiscal.

Participação em Comissão de qualquer natureza, por hora, jornada fracionada.

Participação em ações específicas ou  integradas com demais órgãos públicos.

a) por dia, jornada integral, com dedicação exclusiva.

b) por hora, jornada fracionada

40*

5

Atuação como monitor em programas de treinamento.

a) por dia, jornada integral, com dedicação exclusiva.

b) por hora, jornada fracionada

40

5

Participação em Comissão de qualquer natureza, por hora. 5

Participação em audiência judicial decorrente de convocação da Procuradoria Municipal ou outra

autoridade judicial, por convocação.
30**
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Fator de Multiplicação em razão dos valores dos documentos emitidos *

Valor = X

X ≤ R$ 1.000,00  R$ 1.000,01 < X ≤ R$

10.000,00

R$ 10.000,01 < X ≤ R$

20.000,00
X > R$ 20.000,01

1 1,25 1,5 1,75

Descrição das Deduções:

 – Cancelamento de Termos, Notificações, Autuações e Embargos  - Respectiva pontuação obtida;

 – Conclusão de Ordem de Serviços fora do prazo regulamentar  - 0,3 ponto por dia;

 – Reabertura de Ordem de Serviço  - 0,5 ponto por reabertura em razão de erro de preenchimento pelo

Agente Fiscal, não sendo contabilizada nova pontuação por sua conclusão;

 – Ordem de serviço questionada não gera contabilização;

AGENTE FISCAL

Indicadores para pontuação da meta coletiva
Pontos

A média coletiva será computada se todos os agentes fiscais da Diretoria de Fiscalização

atingirem média  individual  acima  de  700 pontos  e  atenderem a  todas  as  convocações

especiais da Diretoria, por meio de comunicação interna para realização de serviços de

qualquer natureza dentro das atribuições do cargo.

A pontuação é fixa para cada Agente Fiscal, desde que todos alcancem a meta.

100

Considerações para os anexos I e II:

*Considerar “dia” a jornada diária contratada correspondente a 40 horas semanais.

Da redução da pontuação por faltas não justificadas 

Serão deduzidos 40 (quarenta) pontos do total de pontos obtidos para os dias de faltas não justificada e 
proporcional por hora falta.

Cálculo Hora Falta: 40 pontos / 08 horas X Quantidade Horas Faltas 

Da apuração proporcional em períodos de férias e/ou licenças

Os servidores incluídos no GPD que no período de apuração estiverem em gozo de férias e ou licenças 
remuneradas, (sendo estes períodos apurados e pagos considerando a data de início, pela média dos últimos 
06 meses, considerando para o cálculo os valores efetivamente recebidos: soma dos valores recebidos nos 
últimos 6 (seis) meses / (divido) por 6(seis) e pago pelos dias de férias ou licença remunerada), havendo dias 
efetivamente trabalhados no mês, serão remunerados quanto ao GPD proporcionalmente.
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Fórmula para apuração de proporcionalidade dos dias trabalhados: 

Pontos individuais a atingir no mês (900) / dias uteis no mês x dias trabalhados.

Da mesma forma, os pontos para atingimento da super meta, serão proporcionalizados para o cálculo 

Atividades não computadas para pontuação

Não serão computadas aos pontos, atividades realizadas exclusivamente em horário extraordinário, 
considerando o recebimento de horas extras já acrescidas de 50% 

Atividades realizadas parcial em hora extraordinária remunerada ou compensada, serão distribuídos os pontos
proporcionais as horas realizadas durante a jornada 

Pontuação extra

Serão acrescidas de 20% os pontos de atividades realizadas em hora extraordinária, mesmo remunerada, 
quanto as atividades forem por demandas judiciais ou da chefia por emergências e que não possam ser 
programadas durante a jornada.


