
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

* Publicada no DOE em 11/03/2016.
ESTABELECE  NORMAS  E
PROCEDIMENTOS  PARA  A
CONCESSÃO DE PONTOS DE
GESTÃO,  DE  QUE  TRATA O
INCISO  II,  DO  ART.17  DO
DECRETO Nº 27.439, DE 03 DE
MAIO  DE  2004,  AOS
SERVIDORES  DO  GRUPO
OCUPACIONAL
TRIBUTAÇÃO,
ARRECADAÇÃO  E
FISCALIZAÇÃO – TAF.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA,  no  uso  das  atribuições  que lhe  conferem os
incisos IV e VI do art.88 da Constituição Estadual, de acordo com o disposto no Inciso XIV
do art.82, da Lei nº13.875, de 07 de fevereiro de 2007, e 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  estabelecer  normas  e  procedimentos
operacionais para a concessão de pontos de gestão, de
que  trata  o  inciso  II,  do  Art.17  do  Decreto  nº27.439,  de  03  de  maio  de  2004,  que
regulamenta  a  Lei  nº13.439,  de  16  de  janeiro  de  2004,  que  instituiu  o  Prêmio  por
Desempenho Fiscal – PDF, 

RESOLVE:
Art.1º Farão jus a pontos de gestão os servidores integrantes do Grupo Ocupacional

Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), lotados na Célula de Consultoria e Normas
(Cecon)  da  Coordenadoria  de  Administração  Tributária  (Catri),  responsáveis  pela
elaboração de minutas  de normas e pela análise de processos relativos à concessão de
Regime Especial de Tributação e consulta escrita acerca da interpretação e da aplicação da
legislação tributária estadual.



NOTA: O ART. 1º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21/2017 ( DOE EM 10/03/2017)
ALTEROU A REDAÇÃO DO ART.  2º DESTA INSTRUÇÃO NORMAT IVA,  NOS
SEGUINTES TERMOS:
Art. 2.º Serão pagos 2 (dois) pontos de gestão por bimestre ao servidor lotado na CECON
que  alcançar  as  metas  de  produtividade  pelo  exercício  de  atividades  relacionadas  às
competências institucionais definidas para essa unidade fazendária, especialmente a análise
e a revisão de processos que envolvam a elaboração de Regimes Especiais de Tributação, a
solução de consultas, as impugnações, os recursos e os requerimentos de qualquer natureza
apresentados por sujeitos passivos, bem como a elaboração de minutas de normas relativas à
atualização e ao aprimoramento da legislação tributária, as quais tenham o potencial de
permitir uma maior eficiência das atividades de arrecadação e de fiscalização de tributos
estaduais.

Redação original do art. 2º:
Art.2º  Será  pago  1  (um)  ponto  de  gestão  por
bimestre ao servidor lotado na Cecon que alcançar
as metas de arrecadação da Taxa relativa aos atos e
serviços  discriminados  nos  itens  1.1  e  1.5  do
Anexo IV a que se refere a Lei nº15.838, de 27 de
julho  de  2015,  que  dispõe  sobre  a  Taxa  de
Fiscalização e Prestação de Serviço Público, e dá
outras  providências,  bem  como  as  metas  de
elaboração  de  minutas  de  normas  voltadas  à
atualização  e  ao  aprimoramento  da  legislação
tributária, as quais tenham o potencial de permitir
uma  maior  eficiência  das  atividades  de
arrecadação e de fiscalização de tributos estaduais.

Art.3º A Catri estabelecerá para cada servidor da Cecon as metas bimestrais de que
trata o art.2º.

Art.4º O Coordenador da Catri encaminhará à Célula de Gestão de Pessoas (Cegep)
da Coordenadoria Administrativa e de Tecnologia da Informação (Cat), no início de cada
bimestre, as metas a serem alcançadas por cada servidor, e, ao final de cada bimestre, o
resultado alcançado por cada um.

Art.5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2016.

SECRETARIA DA FAZENDA,  em Fortaleza, aos 29 de fevereiro de 2016.

João Marcos Maia
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA


