
ESTADO DO RO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI

LEI MUNICIPAL N° 1580/2015 DE 16 DE ABRIL DE 2015.

INSTITUI 0 PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCAçAO FISCAL - PMEF NO MUNJC’iPJO
DE MIRAGUAI/RS, E DA’ OUTRAS
PRO VJDENCJAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MIRAGUA, Estado do RioGrande do Sul, no uso das atribuicOes que Ihe so conferidas pela Lei Organica doMunicIpio e legislacao em vigor,

FAO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono epromulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica instituIdo o Programa Municipal de EducacAo Fiscal -PMEF, em consonâ.ncia corn as diretrizes do Programa de Integraçao Tributária — PIT,corn o objetivo de promover e institucionalizar a Educaco Fiscal como instrumentopara a conquista da cidadania, a ser efetivado no âmbito do MunicIpio de Miragual.

Art. 2°. Considera-se educação fiscal, para fins desta Lei, o conjuntode acOes mediante as quais o indivIduo e a coletividade constroem valores.conhecirnentos e atitudes, voltados ao planejamento, a gestäo e ao controle dos recursospüblicos, de forrna responsável, corn base no exercIcio da cidadania e da coresponsabilidade, visando o bern comum, a meihoria da qualidade de vida e asustentabilidade social.

Art. 3°. Dos objetivos do Programa Municipal de Educação Fiscal —PMEF:

I — conscientizar os cidados quanto a funco sócio-econOmica dostributos;

II — levar conhecirnentos a populacäo em geral sobre administraçãopüblica, arrecadacAo e controle de gastos püblicos;

III — criar na sociedade urn comportamento de acompanharnento efiscalizaço da aplicacao dos recursos pelo Poder PiThlico;

IV — promover acOes integradas de combate a sonegacào fiscal;

V — criar condicOes para uma relaçao harmoniosa entre o Estado e oCidadao;
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promover a conscientizacão fiscal de todos os segmentos dasociedade, despertando os cidadãos para o exercIcio da cidadania;

VII — contribuir permanentemente para a formação do individuo,visanclo ao desenvolvimento da conscientizacão sobre seus direitos e deveres no tocanteao valor social do tributo e ao controle social do Estado democrático;

VIII — aumentar a eficiência e transparência das receitas e despesaspüblicas;
IX — propiciar e auxiliar as entidades educacionais e de assistênciasocial do municIpio a participar de programas idênticos a nivel estadual e nacional;

X — valorizacao do comércio, inthistria, prestacäo de serviços e aproducao primária do MunicIpio.

Art. 4°. 0 Programa Municipal de Educacäo Fiscal — PMEF serádesenvolvido:

I — pela Secretaria Municipal de Fazenda:
a) Na articulaçao geral do programa;
b) Na estruturaçao, regulamentaçäo e custeio;
c) Na orientaçäo técnica relacionada a tributos, competências dearrecadar, despesas püblicas, levantamento e controles estatIsticos;
d) No desenvolvimento da populacäo em geral;
e) Na mobilização dos servidores püblicos municipais;
f) No envolvimento dos Conseihos Municipais constituldos;
g) Na mobilizacão dos comerciantes, industriais e prestadores deserviço do municIpio, em conjunto corn a Secretaria Municipal da Agricultura, Fazenda.Saide.

II — Pela Secretaria Municipal de Educacão:
a) Junto aos corpos docentes e discentes da rede de ensino pblica ouprivada do municIpio;

III — Pela Secretaria Municipal de Agricultura:
a) Na conscientizaçäo e envolvimento dos produtores primários domunicIpio;

b) Na mobiiizaçAo dos comerciantes, industriais e prestadores deserviço do municIpio.

§ 1° - A Secretaria Municipal de Educacao deverá providenciar que asEscolas da Rede Municipal implantem nos seus pianos de estudos as temáticas
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corn o acompanhamento do grupo de Educaçao Fiscal —

§ 2° - A atuaçâo das Secretarias Municipais relacionadas neste artigo,sero em acOes conjuntas, corn participacäo suplementar dos demais órgãos da estruturaadministrativa do MunicIpio.

Art. 5°. As acOes do Prograrna Municipal de Educacão Fiscal —PMEF, poderao ser implementadas por meio de acordos ou convénios de cooperaçàotécnica ou financeira em parceria corn:
I — a União e o Estado;
II — organizaçOes püblicas;
III — entidades e instituicOes privadas.

Art. 6°. Fica criado o Grupo de Educaçäo Fiscal Municipal — GEFIM.constituldo por urn representante da Secretaria Municipal de Fazenda, sendo urn dosquais como Coorcienador Geral, urn da Secretaria Municipal da EducaçAo e urn daSecretaria Municipal da Agricultura.

Parágrafo Unico. Os membros que comporäo o GEFIM seràoindicados pelo respectivo secretário do órgäo a que representam.

Art. 7°. Compete ao Grupo de Educacao Fiscal Municipal — GEFIM:I — planejar, executar, acompanhar e avaliar as açOes necessárias aimplementaçao do Prograrna no MunicIpio;
II elaborar e desenvolver os projetos municipais;
III — buscar fontes de recursos para implernentar e executar oprograrna no MunicIpio;
IV — buscar apoio de outras Secretarias Municipais e de outrasorganizacöes visando a implementacäo do PROMEF;
V — implementar as açOes decorrentes de suas decisOes;
VI — manter projetos de integraco municipal entre os participantes doPrograma;
VII — estimular a implantacäo do programa no ârnbito do Municipio.subsidiado tecnicamente pelo Prograrna Estadual de Educaçäo Fiscal;
VIII — elaborar e produzir material de divulgaçAo e orientação;IX — documentar, organizar e manter a memória do Prograrna nomunicIpio, no âmbito de sua atuacao;
X — estimular as entidades educacionais e de assistência social doMunicIpio a participar de programas semeihantes a nIvel estadual e federal.

Art. 8°. As acôes e atividades no ârnbito do ensino serao normatizadaspor meio de resoluçäo editada em conjunto pelo GEFIM e pela Secretaria Municipal deEducacäo.

Parágrafo (Jnico. As demais açoes e atividades do Prograrna serãonormatizadas por resoluçoes editadas pelo GEFIM.
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Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servicos ouadquirir materiais, inclusive de divulgacäo, para o programa, corn recursos próprios e/ouparticipacão de terceiros, entre as despesas relacionadas ao objeto de que trata esta Lei.

Parágrafo Unico. A mobilização dos Servidores Püblicos Municipaisde que trata o Art. 4°, Inciso I, e, compreende, entre outras, a adoção de vest imenta a seradquirida e usada em horário de expediente, na forma de regras a serem instituldas.

Art. 10. São atribuiçOes do Coordenador Geral do ProgramaEducação Fiscal:

I — efetuar o gerenciamento administrativo, técnico e operacional doprograma;
II — analisar, sugerir ajustes e elaborar projetos de lei, decretos,resoluçOes e demais normatizacOes necessárias a operacionalizacão do programa;III — gestionar pela adesão do MunicIpio a programas da uniao.estados e Entidades Püblicas ou Privadas, relacionadas ao programa;
IV — fornecer inforrnacOes e esciarecimentos ao GEFIM;V — dernais atribuiçOes e competências afins.

Art. 11. 0 Programa Municipal de Educacão Fiscal — PMEF, seráimplementado inicialmente corn recursos do orçamento vigente.

Art. 12. As açOes previstas nesta Lei serão regulamentadas. no que fornecessário, por decreto municipal.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacão.

GABINETE DO PREFEITO MU1’ICIPAL DE MIRAGUA/RS, AOS 16 DIAS DOMES DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.

ALENCI4R JULIO GROSS
Prefeito MunicipalRegistra-se e publica-se

Em 16 de Abril de 2015.
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