
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 895/2017

Institui  a Gratificação de Produtividade e Desempenho –
GPD – prevista no artigo 100-A da Lei Complementar n.º
239/98,  Estatuto  dos  Servidores  Municipais  de  Maringá,
para os servidores efetivos investidos  no cargo de Auditor
Tributário  e  Agente  Fiscal,  fixando  os  percentuais
respectivos e regulamentando os critérios para a aferição da
produtividade e desempenho.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ES-
TADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Produtividade e Desempenho – GPD
para o quadro de servidores efetivos investidos nos cargos de Auditor Tributário e Agente
Fiscal.

Art. 2º  A GPD terá seu valor apurado mediante a computação de pontos
mensais atribuídos aos serviços, distribuídos conforme as seguintes metas de desempenho:

I – Meta individual de até 900 (novecentos) pontos;
II – Meta coletiva de 100 (cem) pontos.

§ 1º Cumprida a meta coletiva, os pontos de que trata o inciso II deste artigo
serão adicionados ao total individual de pontos mensal. 

§ 2º O servidor que não atingir pelo menos 450 pontos do total referido no
inciso I deste artigo, não fará jus ao recebimento da GPD.

Art. 3º Além das metas estipuladas nos incisos I e II do artigo anterior fica
definida  uma meta  individual  extraordinária,  limitada  a  500 (quinhentos)  pontos,  os  quais
serão computados na apuração do respectivo mês, em conformidade com a regra do inciso II e
parágrafo único do artigo seguinte.

Art. 4º O valor da GPD será pago proporcionalmente à quantidade de pontos
atingidos pelo servidor durante o mês utilizando-se dos seguintes critérios:

I – Até 50% (cinquenta por cento) do vencimento inicial do respectivo cargo
de carreira efetivo, com base na soma das pontuações obtidas a que se referem os incisos I e II
do artigo 2º; 
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ESTADO DO PARANÁ

II –  6  % (seis  por  cento)  do  vencimento  inicial  do  respectivo  cargo  de
carreira efetivo,  a cada fração de 100 (cem) pontos extraordinários alcançados, limitados à
quantidade definida no artigo 3º. 

Parágrafo Único. Cumprindo ou não a meta coletiva de que trata o inciso II
do artigo 2º,  o percentual  relativo à primeira  fração de pontos  extraordinários  será devido
quando o servidor atingir 1.100 (um mil e cem pontos). 

Art. 5º Para o recebimento da GPD de que trata este Decreto, cada Secretaria
Municipal que tenha servidores investidos nos cargos de Auditor Tributário e/ou Agente Fiscal
deverá  elaborar  a  tabela  com  a  descrição  dos  serviços  pertinentes  e  os  pontos  a  serem
atribuídos  a  estes,  bem  como  os  critérios  para  o  atingimento  da  meta  coletiva,  devendo
submetê-la  a  aprovação da Secretaria  de  Recursos  Humanos  que a  formalizará  através  de
Portaria.

Parágrafo  Único.  A  tabela  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá
apresentar  indicadores  objetivos,  mensuráveis  e  confiáveis  e  estará  sujeita  a  alterações  a
qualquer tempo, a critério da Comissão referida no artigo 15 deste Decreto, sempre que julgar
necessária a inclusão de novos serviços ou adequações na pontuação, devendo, nestes casos,
ser reavaliada pela Secretaria de Recursos Humanos que se encarregará da nova publicação.

Art. 6º A contagem de pontos será feita por Ordem de Serviço efetivamente
cumprida,  mesmo que em um procedimento  fiscal  sejam realizados  dois  ou mais  serviços
sujeitos a pontuação.

Paragrafo Único. Os pontos obtidos na realização de serviços em conjunto
serão rateados entre os servidores participantes.

Art.  7º  O servidor  que  opor  resistência  injustificada  ao  cumprimento  de
Ordem de  Serviço  relativa  a  quaisquer  atividades  previstas  nas  atribuições  de  seu  cargo,
inclusas ou não na tabela a que se refere o artigo 5º deste Decreto, poderá sofrer as sanções
previstas nos artigos 184 e 185 da Lei Complementar nº 239/98.

Art. 8º O cômputo dos pontos será realizado mensalmente e deverá ocorrer
automaticamente por meio  do sistema eletrônico no qual  o servidor cumpriu  as ordens de
serviço designadas.

§  1º  Na  apuração  mensal  o  sistema  eletrônico  deverá  gerar  uma  ficha
individual,  contendo  os  dados  do  servidor,  pontos  obtidos,  pontos  extraordinários  e  o
percentual atingido da GPD, a ser assinada por este e pelos integrantes da Comissão referida
no artigo 15 deste Decreto, que será consolidada no Relatório Geral a ser remetido para a
Secretaria de Recursos Humanos, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da apuração.
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ESTADO DO PARANÁ

§ 2º O pagamento da GPD deverá ocorrer no mês seguinte àquele em que o
servidor obteve os pontos objetos da apuração.

§ 3º  O cômputo de pontos de que trata o  caput deste artigo será realizado
manualmente pela Comissão referida no artigo 15 deste Decreto, enquanto o sistema eletrônico
não tiver condições de fazê-lo automaticamente ou nas situações em que a Secretaria na qual o
servidor esteja lotado não possuir controle informatizado de ordem de serviço.

Art.  9º  O  servidor  fará  o  acompanhamento  mensal  dos  pontos  obtidos
diretamente no próprio sistema eletrônico em que a Ordem de Serviço foi cumprida, podendo
reportar-se ao responsável nos casos em que constatar alguma divergência.

Parágrafo Único.  A pontuação dos meses já encerrados ficará disponível
para consulta dos servidores e chefia no sistema de que trata o caput deste artigo, quando for o
caso.

Art.  10. A  GPD  será  devida  nos  períodos  de  licença  com  direito  à
remuneração, na forma prevista no § 1º do artigo 75 da Lei Complementar nº 239/98.

§ 1º  O servidor fará jus à GPD durante o período de férias, conforme art.
131, § 5º, da Lei Complementar nº 239/98.

§ 2º O servidor ficará responsável em registrar o período do afastamento no
próprio sistema eletrônico em que a Ordem de Serviço foi cumprida, a fim de que a GPD
devida seja calculada na forma do parágrafo seguinte.

§ 3º No mês em que ocorrer o afastamento decorrente de férias ou licença
com direito à remuneração, serão atribuídos pontos aos dias afastados pela média aritmética
diária da pontuação auferida nos 6 (seis) meses que antecedem o mês do afastamento.

§ 3º. No mês em que ocorrer o afastamento decorrente de férias ou licença
com direito à remuneração, serão apurados os valores proporcionais aos dias afastados, pela
média  aritmética  simples,  dos  valores  efetivamente  pagos a  título  de  GPD  pela  efetiva
produtividade e/ou médias recebidas auferidos nos 6 (seis) meses que antecedem o mês do
afastamento. (NR Decreto nº 367/2018)

I –  Para o período de gozo de férias,  sendo 30 (trinta)  dias  seguidos  ou
parcelados na forma da lei, o valor da média será calculado levando em conta o início de gozo
sobre o qual será calculado também o valor de 1/3 de férias pagas integralmente pela data de
início.

II – Para o cálculo da média de Licença Prêmio, quando parcelado, sendo
cada período de no mínimo 30 dias, a média será recalculada considerando o início de cada
período de gozo.
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ESTADO DO PARANÁ

III – Para os dias efetivamente trabalhados nos meses em que ocorrer férias e
afastamentos remunerados por média, serão calculados e pagas a GPD proporcionalmente.

§ 4º A GPD será computada na gratificação natalina, na forma prevista no §
3º do artigo 78 da Lei Complementar nº 239/98, bem como no terço constitucional de férias.

Art.  11. O  Auditor  Tributário  e  o  Agente  Fiscal,  ocupante  de  função
gratificada,  com atuação direta  na fiscalização,  fará  jus  ao recebimento  da GPD, que será
calculada sobre a média aritmética dos pontos auferidos no mês da apuração pelos demais
servidores da respectiva carreira, lotados na gerência ou na diretoria, dependendo da situação,
inclusive no período transitório disciplinado no artigo 14 deste Decreto.

Art.  11.  O  auditor  Tributário  e  o  Agente  Fiscal,  ocupante  de  função
gratificada,  com atuação direta  na fiscalização,  fará  jus  ao recebimento  da GPD, que será
calculada aplicando sobre o valor do vencimento inicial do respectivo cargo a média aritmética
do percentual da GPD, auferidos no mês de apuração pelos demais servidores da respectiva
carreira, lotados na gerência ou na diretoria,  dependendo da situação, inclusive no período
transitório disciplinado no artigo 14 deste decreto. (NR Decreto nº 367/2018)

§ 1º  Se a gerência não possuir servidores que condicionem a apuração da
média, na situação prevista no  caput deste artigo, esta será extraída com base na pontuação
auferida pelos demais servidores da respectiva carreira, lotados na diretoria.

§ 2º O valor da GPD do diretor, se estiver alcançado por este Decreto, será
apurado pela  média  aritmética  dos  pontos  auferidos  no  mês  da  apuração pelos  Auditores
Tributários e/ou Agentes Fiscais da respectiva Diretoria, excetuados os obtidos na forma do
caput deste artigo.

§ 2º. O valor da GPD do diretor, se estiver alcançado por este decreto, será
apurado pela  média aritmética do percentual  da GPD auferidos  no mês de apuração pelos
Auditores Tributários e/ou Agentes Fiscais da respectiva diretoria, excetuados os obtidos na
forma do caput deste artigo. (NR Decreto nº 367/2018)

§ 3º Não será considerada, para fins de apuração da média, a pontuação dos
servidores que não atingirem a quantidade de pontos estipulados no parágrafo 2º do artigo 2º
deste Decreto.

§  4º Incluem-se  na  mesma  regra  do  caput deste  artigo  os  Auditores
Tributários  e  os  Agentes  Fiscais  designados  para  o  exercício  de  atividades  internas,
relacionadas à fiscalização.

§5º. Para os períodos de apuração onde ocorrer férias ou licenças com direito
a remuneração, aplica-se o previsto no Art. 10. (AC Decreto nº 367/2018)
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Art.  12.  Os pontos atribuídos que forem julgados improcedentes ou
insubsistentes, mesmo  após o seu pagamento,  por motivo de nulidade ou cancelamento de
quaisquer  procedimentos,  inclusive autos de infração,  por  irresponsabilidade funcional ou
qualquer outra irregularidade decorrente de  erro  escusável,  serão descontados do  total de
pontos alcançados no mês seguinte ao da decisão,  independente de qualquer outra sanção
administrativa ou disciplinar.

Art. 13. Os pontos obtidos com má-fé, dolo intencional ou fraude, acarretará
desconto  em dobro  dos  mesmos  no  mês  seguinte  àquele  em que  constatado  o  fato,  sem
prejuízo  da  instauração  de  processo  administrativo  disciplinar  na  forma  determinada  pelo
Estatuto dos Servidores Municipais.

Art.  14.  Fica instituído,  a partir da publicação da Portaria de que trata o
caput do artigo 5º deste Decreto, período transitório de 6 (seis) meses para fins de ajustamento,
nos quais os  servidores  alcançados receberão  o valor  mínimo  mensal,  a  título  de  GPD,
equivalente a 700 (setecentos) pontos, independentemente de terem atingido tal pontuação no
período.

Parágrafo Único. Caso a pontuação mensal atingida pelo servidor durante o
período  transitório  supere  a  discriminada  no  caput deste  artigo,  inclusive  em  razão  do
atingimento  das  metas  extraordinária  e  coletiva,  a  GPD  será  paga  com  base  nos  pontos
efetivamente apurados.

Art.  15.  Cada Diretoria deverá constituir,  por ato do titular  da respectiva
Secretaria Municipal,  uma Comissão de Avaliação de Produtividade e Desempenho, que terá
competência  para  apurar  os  valores  para  fins  de  pagamento,  atuar  como  julgadora  e
fiscalizadora,  propor  a  adequação  da  tabela  de  pontuação  se  necessário,  dirimir  os  casos
omissos e as dúvidas, e sendo o caso, propor soluções para as situações não previstas.

§ 1º A Comissão deverá ser constituída por no mínimo 03 (três) servidores
efetivos da respectiva Diretoria, sendo 01 (um) gerente e 02 (dois) representantes com função
fiscalizadora. 

§ 2º Na impossibilidade de cumprimento da exigência do parágrafo anterior,
as competências relacionadas no  caput deste artigo ficarão sob a responsabilidade da chefia
imediata do servidor e seu diretor.

Art. 16. Fazem parte deste Decreto os Anexos I e II.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor em 01 (primeiro) de julho de 2017.

Paço Municipal, 30 de junho de 2017
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Ulisses de Jesus Maia Kotsifas
Prefeito

Orlando Chiqueto
Secretário de Fazenda Municipal
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