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ESTABELECE  NORMAS  E  PROCEDIMENTOS 
OPERACIONAIS  PARA  A  CONCESSÃO  DE 
PONTOS  INSTITUCIONAIS,  DE  QUE  TRATA 
INCISO III, DO ART. 17 DO DECRETO Nº 27.439,  
DE 03 DE MAIO DE 2004, AOS SERVIDORES DO 
GRUPO  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 institucionais,  de que trata o inciso  III,  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 Aos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e 
Fiscalização  – TAF, não ocupantes de cargos de provimento em comissão, que participarem de 
grupos  de  trabalho,  projetos  institucionais,  serviços  ou  atividades  relevantes,  essenciais  à 
consecução dos objetivos da missão da SEFAZ, serão concedidos pontos institucionais mediante 
aprovação do Comitê Executivo da Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único. É vedada a concessão de pontos institucionais aos servidores que 
percebam gratificação de órgão de deliberação coletiva, no âmbito da Sefaz.

Art. 2º O Comitê Executivo somente aprovará a concessão de pontos institucionais 
com a observância do nível de complexidade do projeto ou grupo de trabalho, e responsabilidade 
dos serviços ou atividades relevantes a serem desempenhadas, considerando ainda os resultados 
propostos para o alcance das metas e objetivos institucionais da unidade.

Art.  3º  Compete  ao  Coordenador  de  Administração  Fazendária  cujos  serviços, 
atividades,  projetos  ou  grupo  de  trabalho  estejam  sob  sua  coordenação,  solicitar  ao  Comitê 
Executivo a concessão de pontos institucionais.

§ 1º A solicitação de pontos institucionais deverá ser encaminhada a Adins, que a 
incluirá na pauta da reunião do Comitê Executivo.



§  2º  Quando  se  tratar  de  projeto  institucional,  a  Adins  em  conjunto  com  a 
coordenadoria que solicitar a concessão de pontos institucionais, fará a analise do projeto e, com 
base nos parâmetros definidos no Art.6º desta Instrução Normativa, indicará o número de pontos a 
serem concedidos à equipe encarregada de sua execução, para subsidiar a apreciação e deliberação 
do Comitê Executivo.

Art.  4º  A concessão  de  pontos institucionais  aos servidores por  participação  em 
projetos institucionais fica condicionada às seguintes definições:

I. formalização do projeto com, no mínimo, o seguinte:
a) objetivo;
b) resultados esperados;
c) escopo;
d) etapas de desenvolvimento;
e) produtos a serem entregues em cada etapa (entregas do projeto);
f) indicação do líder e responsáveis por cada etapa ou entrega do projeto;
g) patrocinador do projeto;
h) cronograma de execução;
II. indicação do total de pontos institucionais a serem concedidos ao grupo;
III.  aprovação  pelo  Comitê  Executivo,  com  a  definição  do  total  de  pontos 

institucionais a serem concedidos ao grupo.

Art.  5º O Comitê Executivo definirá a quantidade de pontos institucionais para o 
projeto, cabendo à Adins, ao patrocinador e ao líder do mesmo efetuar a divisão dos pontos entre as 
entregas do projeto, bem como distribuí-los entre os responsáveis por cada tarefa, por entrega.

Art. 6º Para a definição da quantidade de pontos institucionais a serem concedidos 
para cada projeto, serão usados como parâmetro a complexidade das ações a serem implementadas, 
a quantidade de etapas e de produtos a serem entregues e o cronograma de execução.

Art. 7º Alterações no escopo do projeto que impliquem aumento na quantidade de 
pontos institucionais concedidos, somente poderão ocorrer após análise prévia da Adins e aprovação 
do Comitê Executivo, a quem caberá definir a quantidade de pontos institucionais adicionais.

Art. 8º A concessão de Pontos  Institucionais não será superior a 80 (oitenta) pontos 
por bimestre.

Art. 9º O limite para a concessão de Pontos Institucionais por servidor é de 2 (dois) 
pontos por bimestre.

Art. 10 A concessão de Pontos Institucionais far-se-á por meio de portaria expedida 
pelo Secretário da Fazenda.

Art. 11 Os pagamentos aos beneficiários de pontos institucionais por participação em 
projetos institucionais somente serão efetuados após a conclusão total do projeto ou da entrega de 
cada produto definido nas etapas de desenvolvimento, conforme o caso.

Art.  12  Excepcionalmente,  o  Secretário  da  Fazenda  poderá  conceder  pontos 
institucionais,  por  período previamente definido,  aos servidores que participarem de grupos de 
trabalho,  executarem serviços ou atividades consideradas relevantes,  observado o  disposto  nos 
Arts.8º e 9º desta Instrução Normativa.



Art. 13 Revogam-se os dispositivos da Portaria nº076, de 26 de janeiro de 2010.

Art. 14 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DA FAZENDA,  em Fortaleza, aos 26 de fevereiro de 2014.

João Marcos Maia
SECRETÁRIO DA FAZENDA


