
PROJETO DE LEI 010/2020. 

 

  
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL 

EDUCAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO DE 

BAGÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte,  

 

 PROJETO DE LEI:  

  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

  
Art. 1º Fica instituído no município de Bagé, em consonância com as diretrizes do 

Programa de Integração Tributária – PIT, a Comissão Municipal de Educação Fiscal – COMEF. 

 

Paragrafo único – Considera-se educação fiscal, para fins desta Lei, o conjunto de ações 

mediante as quais o indivíduo e a coletividade constroem valores    conhecimentos e atitudes, 

voltado ao planejamento, à gestão e ao controle dos recursos públicos, de forma responsável, com 

base no exercício da cidadania e da corresponsabilidade, visando o bem comum, a melhoria da 

qualidade de vida e a sustentabilidade social. 

 

Art. 2 º são objetivos da Comissão Municipal de Educação Fiscal – COMEF: 

I -promover e institucionalizar o Programa de Educação Fiscal para o pleno exercício da 

cidadania; 

II-  sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo; 

III -  levar conhecimento ao cidadão sobre administração pública; 

IV -  criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o cidadão.  

   
Art. 3º A implementação do PMEF será de responsabilidade da Comissão Municipal de 

Educação Fiscal – COMEF.  

   
Art. 4ºO COMEF será composto por três servidores estatutários, em caráter efetivo e 

permanente, dos seguintes órgão: 

 

I - Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos, (sendo o qual um 

como Coordenador Geral);  

 



Os membros que comporão o COMEF serão indicados pelo respectivo secretário do órgão a que 

representam. 

  
§1º Aos servidores, membros titulares da COMEF (Comissão Municipal de Educação 

Fiscal), nomeados por portaria, perceberão a Gratificação de Serviço Participação em Comissão, 

correspondente 01 (um) PMS, como gratificação mensal. 

    
 §2º O Coordenador Geral do COMEF (Comissão Municipal de Educação Fiscal) 

perceberá a Gratificação de Serviço Participação em Comissão, correspondente 03 (três) PMS, 

como gratificação mensal. 

 

 

§3º A Gratificação de Serviço Participação em Comissão dos servidores titulares da 

COMEF (Comissão Municipal de Educação Fiscal), assim como o Coordenador Geral, terão 

direito adquirido de incorporar à sua remuneração a referida gratificação, inclusive para a sua 

aposentadoria, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) ao ano. 

 

Art. 5º  A Secretaria de Economia, Finanças e recursos Humanos do Município tem 

como responsabilidade :  

 

I- Institucionalizar e coordenar a Comissão Municipal de Educação Fiscal  – COMEF; 

 

II - Baixar os atos necessários e garantir os recursos, no âmbito de sua atuação, 

destinados à implementação do PEF;  

 

III - Subsidiar tecnicamente, quando solicitado, os grupos do Estado (GEF, GEFE e 

GEFF), na elaboração de material didático;  

 

IV - Disponibilizar técnicos para a realização de cursos, palestras, elaboração de 

materiais diversos e outras ações necessárias à implementação do PEF; 

 

V - Incluir a Educação Fiscal nos programas de capacitação e formação de seus 

servidores e nos demais eventos realizados;  

 

VI - Realizar a divulgação do PEF;  

 

VII - Realizar parcerias de interesse do Programa.  

  
Art. 6°  Ao Grupo Municipal de Educação Fiscal fica instituída a responsabilidade de:  

 

I – Planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações necessárias a implantação do 

Programa no Município; 

 

II – Elaborar e desenvolver os Projetos Municipais;  

 



III – Estimular a implantação do Programa no âmbito do Município subsidiado 

tecnicamente pelo Programa Estadual de Educação Fiscal;  

 

IV – Elaborar e produzir material de divulgação e orientação.  

   
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar serviços ou adquirir material, 

inclusive de divulgação, para o programa, com recursos próprios e/ou participação de terceiros, 

entre as despesas relacionadas ao objeto de que se trata nessa lei.  

   
Art. 8° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias.  

  

Art. 9º  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 de Janeiro de 2020. 

 

 

     DIVALDO LARA 

     Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

  

 
 Senhor Presidente, 

   
  Senhores Vereadores 

  

  

 O presente Projeto de Lei, que ora, encaminhamos para apreciação dessa Egrégia 

Casa Legislativa, tem por finalidade Instituir o Programa Municipal de Educação Fiscal - PMEF 

no Município de Bagé. 

 
Neste contexto, sabe-se que questões voltadas a tributos e cidadania são de suma 

importância ao desenvolvimento de políticas públicas que visem formar cidadãos conscientes, 

tendo como principais objetivos promover e institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno 

exercício da cidadania; sensibilizar e informar aos cidadãos do município quanto à função 

socioeconômica dos tributos; levar conhecimento aos cidadãos sobre administração pública, 

alocação e controle dos gastos públicos; incentivar o acompanhamento pela sociedade da 

aplicação dos recursos públicos; criar condições para uma relação harmoniosa entre municípios e 

cidadão e promover ações integradas de combate à sonegação fiscal. 

 

Junto à Secretaria da Fazenda do Estado, serão buscadas informações sobre o 

Programa de Integração Tributária - PIT - desenvolvido por aquela Secretaria, com cadastramento 

de dados visando a majoração dos percentuais de repasses relativos ao ICMS. 

 

Com este programa, Bagé garantirá mais verbas para o Município.  

 

Assim, após análise do projeto, contando com a compreensão de Vossas Excelências para 

apreciação desta importante matéria, pedimos a devida venia que o mesmo seja aprovado pelos 

nobres edis. 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

     DIVALDO LARA 

       Prefeito Municipal  

 

  

  
 

 


