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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decretos: 19.844, 20.581, 20.607, 23.923, 
26.842 e 32.512 

Vigência - Art. 15 

Texto compilado 

LEI Nº 4.823, DE 22 DE OUTUBRO DE 1996. 
Autor: Prefeito Municipal. 
 

Institui gratificação de produtividade fiscal de Rendas 
Municipais e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica instituída gratificação de produtividade fiscal a ser atribuída aos ocupantes da 
carreira de Inspetor Fiscal de Rendas Municipais. (Declarado Inconstitucional) 

Art. 2º Será devida gratificação de produtividade fiscal aos titulares dos cargos de que trata 
o artigo anterior, desde que estejam no efetivo exercício de suas funções específicas desses cargos e 
segundo critérios a serem previstos em regulamento, levando-se em conta a atuação pessoal do 
funcionário. (Declarado Inconstitucional) 

§ 1º Para os efeitos desse artigo, consideram-se como de efetivo exercício: (Declarado 

Inconstitucional) 

I - os afastamentos decorrentes de: (Declarado Inconstitucional) 

a) férias, casamento e luto; (Declarado Inconstitucional) 

b) convocação para o serviço militar e outros obrigatórios por lei; (Declarado Inconstitucional) 

c) moléstia comprovada, até 02 (dois) dias por mês, até o máximo de 10 (dez) por ano. 
(Declarado Inconstitucional) 

II - as licenças: (Declarado Inconstitucional) 

a) por acidente em serviço ou doença profissional; (Declarado Inconstitucional) 

b) para tratamento da própria saúde, pelo prazo concedido pela autoridade médica, na 
forma da lei, ou até a data do início da aposentadoria por invalidez, ou do falecimento; (Declarado 

Inconstitucional) 

c) especial, concedida à funcionária gestante; (Declarado Inconstitucional) 

d) por missão de estudos, quando autorizada pelo Prefeito, no território nacional ou 
estrangeiro; (Declarado Inconstitucional) 

e) a título de licença-prêmio. (Declarado Inconstitucional) 

§ 2º Durante os afastamentos e licenças referidos no parágrafo anterior, a gratificação de 
produtividade fiscal será calculada pela média dos valores percebidos a esse título nos 03 (três) meses 
anteriores ao da ocorrência do fato, mantida a proporção relativa ao limite máximo de pontos em vigor. 
(Declarado Inconstitucional) 

§ 3º Aos titulares dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas nomeados para cargos em 
comissão, no âmbito do Departamento de Receita Mobiliária - SF2, fica assegurado o direito de optar 
pelo percebimento dos vencimentos de seu próprio cargo de Inspetor Fiscal de Rendas acrescido da 
gratificação de produtividade fiscal graduada pela pontuação máxima prevista no artigo 10 desta Lei, 
com prejuízo dos vencimentos e da gratificação própria do cargo em comissão. (NR - Lei nº 6.106/2005) 

(Declarado Inconstitucional) 
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§ 3º Aos titulares dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas nomeados para cargos em 
comissão no âmbito da Secretaria da Fazenda fica assegurado o direito de optar pelo percebimento dos 
vencimentos de seu próprio cargo de Inspetor Fiscal de Rendas acrescido da gratificação de 
produtividade fiscal graduada pela pontuação máxima prevista no artigo 10 desta Lei, com prejuízo dos 
vencimentos e da gratificação própria do cargo em comissão. (NR - Lei nº 7.594/2017) (Declarado 

Inconstitucional) 

§ 3º Aos titulares do cargo de Inspetor Fiscal de Rendas, nomeados para cargo em comissão 
ou função de confiança, no âmbito da Secretaria da Fazenda, fica assegurado o direito do percebimento 
dos vencimentos de seu próprio cargo, acrescidos da gratificação de produtividade fiscal calculada com 
base nos vencimentos do cargo inicial da carreira, conforme segue: (NR - Lei nº 7.654/2018) (Declarado 

Inconstitucional) 

I - 5.500 (cinco mil e quinhentos) pontos, se nomeado para o cargo de Diretor; (NR - Lei nº 

7.654/2018) (Declarado Inconstitucional) 

II - 5.000 (cinco mil) pontos, se nomeado para o cargo de Chefe de Divisão; (NR - Lei nº 

7.654/2018) (Declarado Inconstitucional) 

III - 4.500 (quatro mil e quinhentos) pontos, se nomeado para o cargo de Chefe de Seção. 
(NR - Lei nº 7.654/2018) (Declarado Inconstitucional) 

Art. 3º Somente farão jus à gratificação, os ocupantes dos cargos de Inspetor Fiscal de 
Rendas Municipais que, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do regulamento desta 
Lei, optarem expressamente por regime de trabalho gratificado, ora instituído. (Declarado Inconstitucional) 

Parágrafo único. Os que ingressarem na Prefeitura após a promulgação desta Lei, o farão 
obrigatoriamente sob o regime de trabalho gratificado. (Declarado Inconstitucional) 

Art. 4º O controle da frequência dos ocupantes dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas 
Municipais e de Agente Fiscal será feito com dispensa de ponto, em razão da natureza de suas 
atribuições. 

Art. 5º Compete aos ocupantes dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas Municipais, Agente 
Fiscal lotado no Departamento de Receita Mobiliária, bem como às respectivas chefias e diretoria, o 
exercício da atividade de fiscalização tributária, cujos objetivos são: 

I - os serviços relacionados ao lançamento tributário e seu aprimoramento; 

II - o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização tributária; 

III - o impedimento da evasão tributária; 

IV - a repressão à fraude fiscal. 

Art. 5º Compete aos ocupantes dos cargos de Inspetor Fiscal de Rendas e de Agente de 
Fiscalização, lotados e em efetivo exercício no Departamento de Receita Mobiliária - SF2 e às 
respectivas chefias e diretoria, as atribuições que integram as atividades de Administração Tributária, 
cujos objetivos são: (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

I - os serviços relacionados ao lançamento tributário e seu aprimoramento; (NR - Lei nº 

6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

II - o aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização tributária; (NR - Lei nº 6.106/2005 - 

Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

III - o impedimento da evasão tributária; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado 

Inconstitucional) 

IV - a repressão à fraude fiscal. (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

Parágrafo único. O inciso II refere-se exclusivamente aos ocupantes do cargo de Inspetor 
Fiscal de Rendas Municipais.   

Art. 6º É da competência privativa: 
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I - do Inspetor Fiscal de Rendas Municipais: 

a) realizar levantamentos fiscais e auditorias de ordem contábil, financeira, operacional e 
patrimonial nas pessoas físicas e jurídicas; 

b) informar processos correlatos à alínea anterior; 

c) estudar, pesquisar e emitir relatórios de fiscalização; 

d) planejar, executar ou participar de programas de pesquisa, treinamento ou 
aperfeiçoamento relativos à tributação; 

e) assessorar e dar assistência técnica nos Gabinetes de Chefias de Divisão e Diretoria do 
Departamento de Receita Mobiliária e do Secretário de Finanças; 

e) assessorar e dar assistência técnica nos Gabinetes de Chefias de Divisão, das Diretorias 
dos Departamentos de Receita Mobiliária e Receita Imobiliária e do Secretário da Fazenda; (NR - Lei nº 

7.594/2017) 

f) fundamentar no que tange aos tributos mobiliários, processos que versem sobre medidas 
judiciais em geral; 

g) manter, sempre que necessário, intercâmbio com órgãos de qualquer esfera relacionado 
com a tributação, observado o artigo 5º; e  

h) responder consultas formuladas por contribuintes e interessados sobre matéria 
tributária. 

II - do Agente Fiscal lotado no Departamento de Receita Mobiliária: 

a) realizar levantamento fiscal anexo à revisão do perfil tributário dos contribuintes 
enquadrados no regime de estimativa;  

b) informar processos administrativos não abrangidos na competência dos Inspetores Fiscais 
de Rendas Municipais; 

c) cancelamento de inscrição, sem necessidade de levantamento fiscal, ou quando a 
empresa se enquadrar no regime de estimativa; 

d) reenquadramento de regime, observada a alínea “a”; 

e) diligências de processos provenientes da Divisão de Receita Mobiliária e de denúncias; 

f) controle, fiscalização e demais serviços correlatos às taxas; 

g) promover a manutenção do Cadastro Fiscal. 

Art. 6º A atividade de fiscalização tributária é de competência exclusiva dos ocupantes dos 
cargos de Inspetor Fiscal de Rendas e de Agente de Fiscalização, lotados e em efetivo exercício no 
Departamento de Receita Mobiliária - SF2, cujas atribuições são:  (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo 

Declarado Inconstitucional) 

I - realizar levantamentos fiscais e auditorias de ordem contábil, financeira, operacional e 
patrimonial nas pessoas físicas e jurídicas; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

 II - informar processos correlatos ao inciso anterior; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado 

Inconstitucional) 

III - estudar, pesquisar e emitir relatórios de fiscalização; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo 

Declarado Inconstitucional) 

IV - planejar, executar ou participar de programas de pesquisa, treinamento ou 
aperfeiçoamento relativos à tributação; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

V - assessorar e dar assistência técnica nos Gabinetes de Chefias de Divisão e Diretoria do 
Departamento de Receita Mobiliária e da Secretaria de Finanças; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo 

Declarado Inconstitucional) 
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VI - fundamentar, em relação aos tributos mobiliários, os processos que versem sobre 
medidas judiciais em geral; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

VII - manter, sempre que necessário, o intercâmbio com órgãos de quaisquer esferas 
relacionadas com a tributação; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

VIII - responder consultas formuladas por contribuintes e interessados sobre matéria 
tributária; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

IX - realizar perfil tributário ou sua revisão, em relação aos contribuintes enquadrados no 
regime de estimativa; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional)  

X - promover a manutenção do Cadastro Fiscal e atualizá-lo, quando constatada 
irregularidade em ação fiscalizatória; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XI - acompanhar e promover a apuração do Índice de Participação na Quota-Parte do ICMS 
e demais transferências municipais; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XII - realizar diligências e plantões inerentes aos procedimentos de fiscalização tributária; 
(NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XIII - orientar os contribuintes quanto ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais; (NR 

- Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XIV - controle, fiscalização e demais serviços correlatos às taxas; (NR - Lei nº 6.106/2005 - 

Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XV - efetuar ou homologar lançamentos tributários; (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado 

Inconstitucional)   

XVI - lavrar auto de infração, intimação fiscal e notificação preliminar; (NR - Lei nº 6.106/2005 - 

Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

XVII - outros serviços correlatos à Administração Tributária, determinados pelo superior 
hierárquico. (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

Art. 7º É da competência comum dos Inspetores Fiscais de Rendas Municipais e Agentes 
Fiscais lotados no Departamento de Receita Mobiliária:  

I - orientar os contribuintes, quanto ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais; 

II - outros serviços determinados pelo superior hierárquico, observados os artigos 
anteriores; 

III - efetuar ou homologar lançamentos tributários, observados os incisos I e II do artigo 
anterior; 

IV - lavrar auto de infração, intimação fiscal e notificação preliminar, observados os incisos I 
e II do artigo anterior. 

Art. 8º Para os efeitos da legislação tributária, a fim de cumprir os artigos 6º e 7º desta Lei, 
não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, 
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Art. 8º Para os efeitos da legislação tributária e cumprimento do disposto nesta Lei, não têm 
aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, 
livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou 
produtores ou da obrigação destes de exibi-los. (NR - Lei nº 6.106/2005 - Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram. 
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Art. 9º Os Inspetores Fiscais de Rendas Municipais poderão requisitar o auxílio de força 
policial federal, estadual ou municipal e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato, no 
exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação 
tributária. 

Art. 9º Os Inspetores Fiscais de Rendas e os Agentes de Fiscalização, lotados e em efetivo 
exercício no Departamento de Receita Mobiliária - SF2, poderão requisitar o auxílio de força policial 
federal, estadual ou municipal quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções 
ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária. (NR - Lei nº 6.106/2005 - 

Dispositivo Declarado Inconstitucional) 

Art. 10. Para os efeitos do disposto no artigo 2º, a apuração da produtividade fiscal far-se-á 
mensalmente, por meio da atribuição de pontos equivalentes, cada um, a 0,0333% (trezentos e trinta e 
três décimos de milésimos por cento) do valor do vencimento correspondente ao padrão EVNU, 
referência inicial do cargo. (Declarado Inconstitucional) 

§ 1º Não serão remunerados os pontos a que se refere o caput que excedam a 3.000 (três 
mil). (Declarado Inconstitucional) 

§ 1º Não serão remunerados os pontos a que se refere o caput que excedam a 6.000 (seis 
mil). (NR - Lei nº 7.594/2017) (Declarado Inconstitucional) 

§ 1º Só serão remunerados os pontos a que se refere o caput no limite máximo de até 3.000 
(três mil) pontos, exceto nos casos indicados nos incisos I a III do § 3º do artigo 2º desta Lei. (NR - Lei 

7.654/2018) (Declarado Inconstitucional) 

§ 2º A gratificação de produtividade fiscal será apurada ao final de cada mês e paga no mês 
subsequente, segundo critério de atribuição de pontos a ser fixado em regulamento. (Declarado 

Inconstitucional) 

§ 3º Os pontos fixados no § 1º deste artigo serão pagos e apurados observado o seguinte: 
(Declarado Inconstitucional) 

a) se a produção realizada em 01 (um) mês ultrapassar o limite de pontos remunerados, o 
excesso de produção apurado destinar-se-á a compensar até o máximo de 1.500 (um mil e quinhentos) 
pontos de insuficiências verificadas nos 12 (doze) meses subsequentes; (Declarado Inconstitucional) 

b) a diferença a menor entre o limite máximo de pontos remuneráveis e o efetivamente 
alcançado pelo Inspetor Fiscal de Rendas Municipais será deduzida da produção do mês seguinte. 
(Declarado Inconstitucional) 

c) o Inspetor Fiscal de Rendas convocado em conformidade com o disposto no decreto 
regulamentador fará jus a até 3.000 (três mil) pontos pela execução das atividades específicas da 
convocação e a diferença até o limite máximo previsto no § 1º deste artigo será apurada por meio das 
demais atividades executadas no mês. (NR - Lei nº 7.594/2017) (Declarado Inconstitucional) 

Art. 11. A gratificação de produtividade fiscal incorporar-se-á aos proventos da inatividade, 
nos casos de aposentadoria e disponibilidade, após 05 (cinco) anos de recebimento, pela média 
aritmética das 24 (vinte e quatro) maiores cotas mensais percebidas, passando o cálculo daquela 
produtividade a ser feito, para tal incorporação, no momento da aposentadoria ou colocação em 
disponibilidade, conforme artigo 10. (Declarado Inconstitucional) 

§ 1º O prazo estabelecido neste artigo será deduzido à metade nos casos de aposentadoria 
compulsória ou invalidez. (Declarado Inconstitucional) 

§ 2º Em caso de falecimento, a gratificação de produtividade fiscal a que se refere o artigo 
incorporar-se-á integral e imediatamente aos proventos da pensão. (Declarado Inconstitucional) 
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 6 Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 4.823, de 22/10/1996. 

Art. 12. Fica instituída Ajuda de Custo, a título de ressarcimento de combustível por 
quilômetro rodado, pelo uso de veículo próprio, pelos funcionários da área de fiscalização da Prefeitura, 
ocupantes dos cargos de Agente Fiscal e Inspetor Fiscal de Rendas Municipais, quando no exercício de 
suas funções. 

Parágrafo único. A forma e os critérios de ressarcimento de que trata o artigo serão 
regulamentados pelo Executivo. 

Art. 13. Fica reenquadrada e reclassificada a carreira de Agente Fiscal, do Sub-Quadro de 
Cargos II (SQC-II), da seguinte forma: 

 

DENOMINAÇÃO DO CARGO CONDIÇÃO DE PROVIMENTO EV REFERÊNCIA CARGA HORÁRIA 

Agente Fiscal I Nível Superior NU 6 40,00 

Agente Fiscal II Nível Superior NU 5 40,00 

Agente Fiscal III Nível Superior NU 4 40,00 

Parágrafo único. Os atuais ocupantes do cargo de Agente Fiscal e que porventura não 
detenham o nível de escolaridade em grau superior, terão assegurados todos os seus direitos, inclusive 
de acesso, na forma da Lei. (Declarado Inconstitucional) 

Art. 14. O Executivo deverá regulamentar esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias de sua 
publicação. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1997, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 22 de outubro de 1996. 
 

VICENTINO PAPOTTO 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria do Governo da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e dois dias do mês de outubro de mil e 
novecentos e noventa e seis. 

 

BRENNO BECHELLI 
Diretor 

 
Publicada no Jornal Folha Metropolitana de 23 de outubro de 1996. 
PA nº 10665/1996. 
Texto atualizado em 22/4/2021. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 
Em 23/11/2006 nos autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 0012629-02.2006.8.26.0000, movida pela ASSIFIG - 
Associação dos Inspetores Fiscais de Rendas do Município de Guarulhos, o TJSP concedeu liminar para suspender, com efeito 
ex nunc, a eficácia e a vigência do parágrafo único do art. 13 desta Lei. Em 18/6/2008, através do Acórdão nº 01825528, o 
TJSP declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo.  
 
Em 31/3/2021 nos autos de Direta de Inconstitucionalidade nº 2191295-97.2020.8.26.000, movida pelo Procurador Geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos 
artigos 1º, 2º, 3º, 10 e 11 desta Lei, pelo reconhecimento de vício formal, ressalvada a irrepetibilidade das gratificações 
recebidas de boa-fé até a data do julgamento, conforme Acórdão nº 2021.0000283996. 
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