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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMPEDRITO

Gabinete do Prefeito

LEI n° 1.838, DE 11 DE JUNHO DE 2013.

Institui o Programa Municipal de Educacao Fiscal — PMEF
no municIpio de Dom Pedrito-RS e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRITO, usando da competência
que ihe confere o artigo 68, incisos III e V, da Lei Orgânica.

FA0 SABER, que a Cârnara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a,
seguinte lei:

Art. 1° Fica instituIdo o Programa Municipal de Educaçao Fiscal — PMEF, em
consonância corn as diretrizes do Programa Nacional de Educacao Fiscal — PNEF e
Programa Estadual de Educaço Fiscal — PEF/RS, a ser implementado no âmbito do.
municIpio de Dom Pedrito.

Art. 2° SAo objetivos do Programa de Municipal de Educacäo Fiscal- PMEF;
I — Prestar informaçOes aos cidadäos quanto a funçao sócio-econômica dos

tributos;
II — levar conhecimento aos cidadãos sobre administracao püblica, alocação e

controle de gastos püblicos;
III- incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicaçao dos recursos

püblicos;
IV — criar condiçOes para urna relaçao harmoniosa entre municipio e cidádão;
V — promover açöes integradas de ‘combate a sonegação fiscal.

Art. 3° 0 Programa de Educacao Fiscal será desenvolvido:
I — pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Fazenda em acão.

integrada, junto corn os corpos docentes e discentes de rede püblica municipal de
ensino;

II — Pela Secretaria da Fazenda e da Educacao junto:
a) aos servidores püblicos, da administraçäo direta e indireta;
b) aos aluncs da rede püblica municipal e estadual e da rede particular deensino;
c) a populacão eth geral.

Art. 4° As acOes do Programa Municipal de Educaçao Fiscal seräo implementadas
por meio de acordos ou convênios de cooperacäo técnica em parceria corn:

I — a UniAo e o Estado;
II — organizaçöes Püblicas;
III — Orgãos da Administracäo Püblica Estadual;
IV — órgäos da Administracäo Püblica Municipal.

Art. 5° Fica criado o Grupo Municipal de Edueacao Fiscal, constituldo por
representantes da Secretaria de Educaçäo e Cultura, e da Secretaria da Fazenda, sendo
urn dos quais na condicao;ordenador do projeto EducaçAo Fiscal.
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Art. 6° Compete ao Grupo Municipal de Educacao Fiscal:
I — planejar, executar, acompanhar e avaliar as açOes necessárias a implementacao

do Programa no municipio;
II — elaborar e desenvolver os projetos municipais;
III — buscar fontes do fmanciamento para implementar e executar o programa no

municipio;
IV — buscar apoio de outras organizaçOes visando a implementaçAo do PMEF;
V — propor medidas que garantthn a sustentabilidade do Programa Municipal de

Educacâo Fiscal no municIpio;
VI— fornecer dados relativos ao Programa, solicitados pela coordenaçAo Estadual;
VII — docurnentar, organizar e manter a memória do Programa no municIpio, no

âmbito de sua atuacäo;
VIII — implementar as açoes decorrentes de decisOes do Grupo Municipal de

Educaçao Fiscal;
IX — manter constante monitoramento e avaliaçao das acOes relativas áo Programa

âmbito municipal;
X — desenvolver projetos de integração municipal;
XI — estimular a implantaçao do Programa de educaçao no âmbito de todas as

escolas, subsidiando tecnicamente e divulgando experiências bern sucedidas;
XII — elaborar e produzir material de divulgacao local;
XIII — prestar’informaçOes solicitadas pelas instituicOes envolvidas no programa;
XIV — publicar ate dia 10 de marco de cada ano, relatório informativo sobre

andamento do programa, detaihando resultados alcancados no ano interior, em termo
de metas atingidas e recursos aplicados;

XV — montar e alimentar a rede da capacitadores e disseminadores e professores
envolvidos no Programa Municipal;

Art. 7° As acOes e atividacles no âmbito do ensino serão normatizadas por meio de
resolução conjunta editada pela Secretaria de Educaçao e Cultura e pela Secretaria de
Fazenda do MunicIpio.

Art. 8° 0 Poder Executivo fica autorizado a abrir no orçamento geral do MunicIpio
credito espccial necessário ao cumprimento desta lei. V

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao. -

PALACIO PONCHE VERDE, emil dejun 2013.
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