
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS
Av Firmino Girardello, 85

Get(ilio Vargas - Rio grande do Sul - 99900-000
pmgv@itake.eom.br

LEI N° 4972 DE 27 DE MARCO DE 2015

Determina alteraçUes no art. 4° e no
art. 6° e revoga o art. 7°, da Lei
Municipal n° 4.777/14, que instituiu o
Programa Municipal de Educaçao
Fiscal - PMEF - e cia outras
providências.

Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO, Prefeito Municipal de
GetOlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, faco saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica alterada a redaçao do art. 4° da Lei Municipal n°
4.777, de 14 de marco de 2014, que institulu o Programa Municipal de Educaçao
Fiscal - PMEF - e dá cub-as providencias, que, corn as alteracoes propostas, passa a
vigorar corn a seguinte redação:

“Art 40 Compete ao Grupo Municipal de Educaçao Fiscal:
I — realizar eventos de sensibillzação para impiementação do
Programa, por meio de reuniöes corn a Administraçâo
Municipai diretores de escolas, representantes da Cämara de
Vereadores, rnuftiphcadores e capacitados pam as temas do
Programa, entidades da sociedade civil e outras pessoas
estrategicas pam a imp!ementação do Programa;
II — participar de cursos de educação fiscal (presencial ou a
distãncia) oferecidos ou coordenados pelo Programa Estadual
ou Nacional;
Ill — divulgar a programa pam entidades civis em gerai
sugerindo acöes a serem implementadas par cada entidade;
IV — divulgar a Programa, açöes ou trabalhos realizados
dentra do Programa nos meios de comunicaçäo;
V — participar de seminários municipais, estaduais ou
nacionais do Programa de Educação Fiscal;
VI — implementar e acompanhar a inserção dos temas do
Programa em escolas municipais, comprovando essa acão
par melo da apresentação de trabaihos de professores e
alunos devidamente datados e atestando a regularidade da
prática de insercão dos temas do Programa corn assunto
interdisciplinar.
VII — divulgar os temas do Prograrna por meio de cartazes,
folders, cartilhas e outros assemelhados de forma atingir as
diversos segmentos da sociedade;
VIII — realizar seminário estadual, regional ou municipal de
educacão fiscal cuja programação seja previamente aprovada
pelos grupos municipais ou estaduais de educaçao fiscaL
Comprovado atraves de dwulgacão, folders, convites, 11sfa de
presenca, etc;
1K — elaborai implemèntar e acompanhar projetos
pedagogicos, compravados par meio da apresentação dos
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resultados;
X — reallzar concurso relativo ao programa, comprovado por
meio da apresentação do regulamento e dos resultados
alcançados;
Xl — atuai funcionáno municipal como tutor nos cursos de
educação fiscal (presencial ou a distãncia) oferecidos elou
coordenados pelo programa estadual ou nacional de
Educação Fiscal, comprovado pela coordenaçao do curso;
XII — Divulgar e cadastrar os cidadãos no Programa Nota
Fiscal Gaucha, informando sua importancia e beneficios pam
a cornunidade.

Art. 2° Fica alterada a redaçao do art. 6° da Lei Municipal n°
4.777, de 14 de marco de 2014, que instituiu o Programa Municipal de Educaçao
Fiscal - PMEF - e dá outras providencias, que, corn as alteraçoes propostas, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

“Art 6° Corn a adesão do convênio corn o Estado do Rio
Granda do Su através da Secretaria Estadual da Fazenda,
utiliza-se de forma compartilhada a Plataforma de Dados do
Programa Nota Fiscal GaUcha.
§ 1° Os sorteios serão realizados eletronicamente pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e o
resultado será informado ao MunicIpio, discnminando a
premiaçao e seus ganhadores, conforme Lei e Decreto.
§2° A adesão visa estimular o caclastramento dos cidadãos no
prograrna Nota Fiscal Gaucha, aumentando o lndice de
participação na arrecadaçâo estadual e municipaL
§ 3° As escolas Municipais participantes do Programa
Municipal de Educação Fiscal, receberão urn incentWo
financeiro, conforme regulamentação do prograrna.”

Art. 30 Fica revogado a disposto no art. 7° da Lei Municipal n°
4.777, de 14 de marco de 2014, que institulu o Programa Municipal de Educaçao
Fiscal - PMEF - e dá outras providencias.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS, 27 de marco de 2015.

Bel. PEDRO PAULO PREZZOTTO,
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

JULIANO NARDI,
Secretärio de Administraçao.


