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LEI MUNICIPAL N°. 2.847, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

“INSTITUI 0 PROGRAMA MUNICIPAL DE

EDucAcAo FISCAL NO MUNICiPIO DE

RONDINHA-RS, E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.”

EZEQUIEL PASQUETTI, Prefeito Municipal de

Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul.

FAO SABER, em cumprimento ao dispositivo no

artigo 47 da Lei Organica Municipal, que a Cmara Municipal aprovou e Eu sanciono e

promulgo a seguinte

LEI

Art. 1°. Fica instituIdo o Programa Municipal de Educacào Fiscal - PMEF, em

consonância corn as diretrizes do Programa de Integraçao Tributária — PIT, corn o objetivo de

promover e institucionalizar a Educaçâo Fiscal como instrumento para a conquista da

cidadania, a ser efetivado no âmbito do MunicIpio de Rondinha.

Art. 2°. Considera-se educacao fiscal, para fins desta Lei, o conjunto de açôes mediante as

quais o indivIduo e a coletividade constroern valores, conhecimentos e atitudes, voltados ao

planejamento, a gestao e ao controle dos recursos püblicos, de forma responsável, corn base

no exercIcio da cidadania e da co-responsabilidade, visando o bern comum, a meihoria da

qualidade de vida e a sustentabilidade social.

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

I — conscientizar os cidadAos quanto a funçâo sócio-econômica dos tributos;

II — levar conhecimentos a populaco em geral sobre administraçao püblica, arrecadaco e

controle de gastos püblicos;
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III — criar na sociedade urn comportamento de acompanharnento e fiscalizacâo da aplicacão

dos recursos pelo Poder Püblico;

IV — promover acöes integradas de combate a sonegacAo fiscal;

V — criar condices para urna relaco harmoniosa entre o Estado e o Cidadäo;

VI — promover a conscientizaço fiscal de todos os segmentos da sociedade, despertando os

cidadâos para o exercIcio da cidadania;

VII— contribuir permanentemente para a formaçAo do individuo, visando ao desenvolvimento

da conscientizaçAo sobre seus direitos e deveres no tocante ao valor social do tributo e ao

controle social do Estado democrático;

VIII— aurnentar a eflcincia e transparéncia das receitas e despesas püblicas;

IX — propiciar e auxiliar as entidades educacionais e de assistência social do municIpio a

participar de programas idênticos a nIvel estadual e nacional;

X — valorizaço do comércio, indüstria, prestaço de servicos e a producâo primaria do

MunicIpio.

Art. 4°. 0 Programa Municipal de EducaçAo Fiscal — PMEF será desenvolvido:

I — pela Secretaria Municipal de Fazenda:

a) Na articulaçâo geral do progranla;

b) Na estruturaçäo, regularnentaçâo e custeio;

c) Na orientaço técnica relacionada a tributos, cornpetências de arrecadar, despesas püblicas,

levantarnento e controles estatisticos;

d) No desenvolvimento da populacao em geral;

e) Na mobilizacao dos servidores püblieos municipais;

f) No envolvimento dos Conseihos Municipais constituldos;

g) Na mobilizaçAo dos comerciantes, industrials e prestadores de serviço do municIpio, em

conjunto corn a Secretaria Municipal da Agricultura, Fazenda, Saüde.
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II— Pela Secretaria Municipal de Educacao:

a) Junto aos corpos docentes e discentes da rede de ensino pübiica ou privada do municipio;

III — Pela Secretaria Municipal de Agricuitura:

a) Na conscientizaçAo e envolvimento dos produtores primários do rnunicipio;

b) Na mobilizacAo dos cornerciantes, industriais e prestadores de servico do municIpio.

§ 1° - A Secretaria Municipal de Educacäo deverá providenciar que as Escolas da Rede

Municipal implantem nos seus pianos de estudos as temáticas vinculadas a educacäo Fiscal

corn o acompanharnento do grupo de Educaçäo Fiscal — GEFIM.

§ 2° - A atuacao das Secretarias Municipais relacionadas neste artigo, serAo em açöes

conjuntas, corn participacâo supiementar dos demais orgaos da estrutura administrativa do

MunicIpio.

Art. 5°. As açöes do Programa Municipal de Educaçao Fiscal — PMEF, podero ser

implementadas por meio de acordos óu convenios de cooperacâo técnica ou financeira em

parceria corn:

I — a Uniao e o Estado;

II - organizaçôes püblicas;

III — entidades e instituiçôes privadas.

Art. 6°. Fica criado o Grupo de Educacão Fiscal Municipal — GEFIM, constituldo por urn

representante da Secretaria Municipal de Fazenda, sendo urn dos quais como Coordenador

Geral, urn da Secretaria Municipal da Educaçao e urn da Secretaria Municipal da Agricultura.

Parágrafo Unico. Os membros que comporâo o GEFIM serAo indicados pelo respectivo

secretário do Orgo a que representam.

Art. 7°. Compete ao Grupo de EducaçAo Fiscal Municipal — GEFIM:
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I — planejar, executar, acompanhar e avaliar as açes necessárias a implementacao do

Programa no Municlpio;

II — elaborar e desenvolver os projetos municipais;

III — buscar fontes de recursos para implementar e executar o programa no MunicIpio;

IV — buscar apoio de outras Secretarias Municipais e de outras organizacOes visando a

implernentaco do PROMEF;

V — implementar as açöes decorrentes de suas decisOes;

VI — manter projetos de integracAo municipal entre os participantes do Programa;

VII— estimular a implantaço do programa no âmbito do MunicIpio, subsidiado tecnicamente

pelo Programa Estadual de Educaçao Fiscal;

VIII— elaborar e produzir material de divulgacao e orientaço;

IX — docurnentar, organizar e manter a memOria do Programa no municIpio, no âmbito de sua

atuacAo;

X — estimular as entidades educacionais e de assistência social do MunicIpio a participar de

programas semeihantes a nivel estadual e federal.

Art. 8°. As acOes e atividades no âmbito do ensino serâo normatizadas por meio de reso1uco

editada em conjunto pelo GEFIM e pela Secretária Municipal de Educacâo.

Parágrafo Unico. As demais açOes e atividades do Programa serão normatizadas por

resolucôes editadas pelo GEFIM.

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar servicos ou adquirir materials,

inclusive de divu1gaço, para o programa, corn recursos próprios e/ou participacAo de

terceiros, entre as despesas relacionadas ao objeto de que trata esta Lei.

Art. 10. SAo atribuicOes do Coordenador Geral do Programa EducacAo Fiscal:

I — efetuar o gerenciamento administrativo, técnico e operacional do programa;
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II — analisar, sugerir ajustes e elaborar projetos de lei, decretos, resolucoes e demais

norrnatizaçöes necessárias a operacionalizaçäo do programa;

III — gestionar pela adesao do MunicIpio a programas da unio, estados e Entidades Piiblicas

ou Privadas, relacionadas ao programa;

IV — fornecer informaçôes e esciarecimentos ao GEFIM;

V — demais atribuicoes e competências afins.

Art. 11. 0 Programa Municipal de Educaçao Fiscal — PMEF, será implementado inicialmente

corn recursos do orcamento vigente.

Art. 12. As acöes previstas nesta Lei serao regulamentadas, no que for necessário, por decreto

rnunicipal.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL D________ EM 30 DE OUTUBRO

DE 2014.

Prefeito Municipal

REGISTRE-S PUBLIQUE

Data Supra

CASSI J E REB TO

Secretário Municipal inistração
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