
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

LEI N° 0982 DE 03 DE ABRIL DE 2006

Institui 0 Plano dc Carreira do Srupo
Tributagao, Arrecadagao e Fiscalizagao
- 6TAF da Secrctaria da Receita
Estadual .

O 60VERNAD0R DO ESTADO DO AMAPA,

Fago saber que a Assembleia Legislative do Estado do Amapa
aprovou e eu , nos termos do art. 107 da Constituigao Estadual , sanciono a
seguinte Lei:

TETULO I

DAS DISPOSIfOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica instituldo 0 Plano de Carreira da Secretaria da
Receita Estadual - SRE, integrante do Grupo Tributagao, Arrecadagao e
Fiscalizagao do Plano de Cargos e Salarios dos Servidores Publicos Civis do
Quadro de Pessoal do Estado do Amapa, observando-se os principios
constitucionais e legais que norteiam a Administragao Publica, com a
finalidade de assegurar a continuidade administrativa e a eficiencia do
servigo publico estadual, mediante:

I - a adogao de um sistema permanente de avaliagao
profissional;

II - o reconhecimento do merito funcional, por meio de criterios
que proporcionem igualdade de oportunidade profissional;

III - a valorizagao dos servidores que busquem o constante
aprimoramento profissional;

IV - a valorizagao dos servidores cujo bom desempenho
profissional garanta a qualidade dos servigos prestados a populagao.

Paragrafo unico. O Plano de Carreira e um instrumento das
agoes especificas do desenvolvimento de recursos humanos e de valorizagao
dos servidores do Grupo de Tributagao, Arrecadagao e Fiscalizagao - GTAF
da Secretaria da Receita Estadual.

T



Lei n° 0982de 03 de abril de 2006. , fls. 2

Art. 2° O Plano de Carreira do GTAF visa prover a Secretaria
da Receita Estadual de uma estrutura de carreiras, cargos e remuneragao,
observando os seguintes principios fundamentals:

I - organizagao dos cargos efetivos segundo qualificagao
profissional em face da complexidade exigida para o desenvolvimento das
atividades, bem como a exigencia de nivel de conhecimento, experiencia e
responsabilidade para as fungoes de diregao e supervisao, em razao da
complexidade dos niveis de decisao e suas consequencias;

II - a profissionalizagao dos seus servidores, objetivando a
qualidade e a eficiencia do atendimento na prestagao do servigo a populagao
do Estado do Amapa;

III - a avaliagao de desempenho como sistematica da evolugao
na carreira, conforme criterios estabelecidos nesta lei;

IV - a universalidade, considerando a integragao no piano de
todos os servidores do GTAF que participam do processo de trabalho
desenvolvido pela Secretaria da Receita Estadual.

TTTULO II

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 3° Compoe o Quadro de Pessoal Permanente do Poder
Executivo do Estado do Amapa, no Grupo de Fiscalizagao, Arrecadagao e
Tributagao, com lotagao na Secretaria da Receita Estadual, a Carreira de
Fiscalizagao, Arrecadagao e Tributagao, integrada pelos cargos efetivos de:

I -Auditor da Receita Estadual;
II - Fiscal da Receita Estadual.
§ 1° Os quantitativos dos cargos efetivos da carreira do GTAF

estao definidos no Anexo I e sua estruturagao em classes e padroes
dispostos no Anexo II desta Lei.

§ 2° A administragao fazendaria e seus servidores fiscais, aos
quais compete exercer, privativamente, a fiscalizagao de tributos estaduais,
terao, dentro de suas areas de competencia e jurisdigao, precedencia sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei.

Art. 4° Integram o Quadro de Pessoal da Secretaria da
Receita Estadual:

I -Cargos em Comissao;
II - Fungoes Gratificadas.
§ 1° Cargos em comissao sao os de livre nomeagao e

exoneragao pelo Govemador do Estado do Amapa.

§ 2° Fungoes gratificadas sao cargos de diregao intermediaria
de provimento exclusivo de servidores efetivos do Quadro de Pessoal do
Govemo do Estado do Amapa e do extinto Territorio Federal do Amapa a
disposigao do Estado.

§ 3° Os Cargos em Comissao e as fungoes gratificadas
vinculados diretamente a administragao tributaria e os de presidente de
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orgaos colegiados no ambito da Secretaria da Receita Estadual sao
reservados exclusivamente aos servidores efetivos da carreira GTAF.

§ 4° A denominagao e o quantitative de cargos em comissao e
fungoes gratificadas da Secretaria da Receita Estadual estao definidos na Lei
que dispoe sobre a organizagao, estrutura e funcionamento do Poder
Executivo Estadual.

TTTULO HI

DAS ATRIBUIGOES

Art. 5° Sao atribuigoes do Auditor da Receita Estadual:
I - efetuar a fiscalizagao em estabelecimentos e o langamento

dos tributos estaduais em relagao aos impostos que tenham como hipotese
de incidencia a circulagao de mercadorias e prestagoes de servigos de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicagao, verificando o
cumprimento das obrigagoes tributarias, principals e acessorias;

II - efetuar a constituigao do credito tributario do Imposto
sobre a Circulagao de Mercadorias e sobre Prestagoes de Servigos de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagao - ICMS, bem
como a imposigao de multa por descumprimento de obrigagao tributaria
principal e/ou acessoria mediante a lavratura de auto de infragao e
notificagao de langamento quando de fatos geradores ocorridos nas
operagoes relativas ao comercio exterior, comunicagao, energia eletrica,
combustiveis e lubrificantes, medicamentos e empresas com incentivo
fiscais;

III - praticar todos os atos concementes a verificagao do
cumprimento das obrigagoes tributarias dos demais tributos de competencia
do Estado ou a ele delegada por outras pessoas juridicas de direito publico,
compreendendo a fungao de arrecadar, fiscalizar, executar leis, servigos,
atos ou decisoes administrativas;

IV - praticar todos os atos concementes a verificagao das
obrigagoes de outras receitas cuja arrecadagao e fiscalizagao sejam de
competencia da Secretaria da Receita Estadual;

V - auditar solicitagoes de credito fiscal e a rede arrecadadora
de tributos estaduais;

VI - praticar todos os atos concementes a verificagao do
cumprimento das obrigagoes tributarias por parte do contribuinte ou
responsavel, com ou sem estabelecimento, inscritos ou nao, relativas a
qualquer tributo estadual;

VII - elaborar, quando designado, parecer em processo de
consulta, minutas de leis, decretos, convenios, ajustes e protocolos a serem
incorporados a legislagao tributaria estadual;

VIII - exercer concorrentemente todas as demais fungdes e
atribuigoes de competencia previstas no art. 6°, reservadas ao Fiscal da
Receita Estadual.

Art. 6° Sao atribuigoes do Fiscal da Receita Estadual:
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I - efetuar a fiscalizagao e langamento de tributos estaduais,
verificando o cumprimento das obrigagoes tributarias principals e acessorias
em estabelecimentos de Micro Empresas - ME e Empresas de Pequeno Porte
- EPP, conforme criterios estabelecidos pela Secretaria da Receita Estadual;

II - praticar todos os atos concementes a verificagao do
cumprimento das obligates tributarias dos demais tributos de competencia
do Estado ou a ele delegada por outras pessoas juridicas de direito publico,
compreendendo as fungoes de arrecadar, fiscalizar, executar leis, servigos,
atos ou decisoes administrativas;

III - praticar todos os atos concementes a verificagao das
obrigagoes de outras receitas cuja arrecadagao e fiscalizagao sejam de
competencia da Secretaria da Receita Estadual;

IV - efetuar a constituigao e langamento do credito tributario
quando de fatos geradores ocorridos nas mercadorias em transito;

V - apreender mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papeis e efeitos comerciais ou fiscais, nas hipoteses previstas na legislagao
tributaria, no desempenho de suas fungoes;

VI - cumprir plantao em postos fiscais fixos e volantes,
conforme escala preestabelecida;

VII - requisitar o auxilio de forga publica estadual ou federal,
civil ou militar, quando vitima de embarago ou desacato no exerclcio de suas
fungoes, ou em decorrencia delas, quando necessario a efetivagao de
medidas previstas na legislagao tributaria, desde que se configure fato
definido em lei como crime ou contravengao;

VIII - executar tarefas de arrecadagao de tributos estaduais e
outras relacionadas com a fiscalizagao de mercadorias em transito;

IX - efetuar levantamento fisico de mercadorias em
estabelecimentos;

X - visar documentos fiscais nos casos previstos na legislagao;
XI - solicitar informagoes que se relacionem com os bens,

negocios ou atividades de terceiros, as pessoas e entidades legalmente
obrigadas;

XII - intimar o contribuinte para defender-se junto a Secretaria
da Receita Estadual em processo instaurado por desatendimento aos
deveres fiscais;

XIII - opinar quanto ao pedido, alteragao, suspensao, baixa e
cancelamento de inscrigao no cadastro de contribuintes, quando cabivel,
referentes aos tributos estaduais.

Art. 7° Sao atribuigoes complementares da Carreira de
Auditor da Receita Estadual e de Fiscal da Receita Estadual, quando
designados:

I - assessorar as autoridades superiores e prestar-lhes
assistencia especializada, com vistas a formulagao e adequagao da politica
tributaria ao modelo de desenvolvimento economico, envolvendo
planejamento, coordenagao, controle, supervisao, orientagao e treinamento;

II - interpretar e aplicar a legislagao tributaria estadual;
III - apresentar sugestoes para o aperfeigoamento do sistema

T
tributario;
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IV - elaborar a previsao orgamentaria da arrecadagao dos
tributos e demais receitas administradas pela Secretaria da Receita
Estadual;

V - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar os
servigos de fiscalizagao, julgamento, cobranga, arrecadagao e processamento
de dados dos tributos e receitas estaduais.

VI - participar da composigao de orgao colegiado de primeira e
segunda instancia no ambito da Secretaria da Receita Estadual;

VII - exercer a representagao tecnica junto ao Fisco e outras
entidades publicas nas esferas federal, estadual e municipal;

VIII - orientar os contribuintes sobre duvidas quanto a
aplicagao da legislagao tributaria, inclusive em regime de plantao fiscal.

TTTULO IV
DO INSRESSO

Art. 8° £ requisito de escolaridade para ingresso nos cargos
de Auditor da Receita Estadual e de Fiscal da Receita Estadual possuir o
postulante Diploma de Conclusao de Curso Superior ou habilitagao legal
equivalente.

Art. 9° Os cargos efetivos da carreira do GTAF serao providos
mediante previa aprovagao em concurso publico de provas, ou de provas e
titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo.

Art. 10. O Concurso Publico a que se refere o art. 9° sera
realizado em duas etapas, na seguinte ordem:

I - provas ou provas e titulos, sendo as provas de carater
eliminatorio e classificatorio e os titulos, quando exigidos, de carater
classificatorio;

II - programa de formagao, de carater eliminatorio, destinado a
proporcionar aos candidatos os conhecimentos e habilidades especificas
para o desenvolvimento das suas atribuigoes, cujos conteudos, duragao e
mecanismos de avaliagao serao definidos em regulamento especifico ou no
edital do concurso.

Art. 11. No interesse e conveniencia da Administragao o Edital
do Concurso Publico podera distribuir as vagas para os Cargos da Carreira
GTAF por area de atuagao, compreendendo fiscalizagao, tributagao,
arrecadagao, administragao tributaria e tecnologia da informagao.

Art. 12. Os candidatos aprovados na primeira etapa do
concurso publico terao direito, a titulo de auxilio financeiro, a percepgao da
importancia correspondente a 70% (setenta por cento) do vencimento inicial
do cargo para o qual estejam concorrendo, enquanto estiverem matriculados
e frequentando o programa de formagao.

Paragrafo unico. Aos candidatos aprovados na primeira etapa,
se servidores da Administragao Direta, Autarquica e Fundacional do
Govemo do Estado do Amapa, e assegurado o afastamento remunerado para
o programa de formagao, caso em que nao farao jus ao auxilio financeiro
previsto no caput deste artigo. t
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Art. 13. A nomeagao e o ingresso do Auditor da Receita
Estadual e do Fiscal da Receita Estadual ocorrerao na classe e padrao inicial
da carreira.

Art. 14. Os Auditores e Fiscais da Receita Estadual estarao
sujeitos, para confirma^ao no cargo, ao estagio probatorio, por um periodo
de tres anos, contados da data da posse e entrada em exercicio.

Paragrafo unico. Durante o periodo de estagio probatorio e
vedada a cessao dos servidores de que trata esta Lei, a qualquer titulo,
mesmo que para exercicio em orgao ou entidade estadual.

TITULO V
DA LOTACAO E MOVIMENTAf AO

CAPTWLO I
DA LOTAf AO

Art. 15. A lota?ao das unidades administrativas da Secretaria
da Receita Estadual deve ser fixada anualmente por ato normativo proprio,
observando-se o efetivo previsto no anexo II desta Lei.

Art. 16. A lota9ao inicial dos servidores integrantes da
Carreira de Auditor e Fiscal da Receita Estadual sera defmida no Edital do
respectivo Concurso Publico.

CAPITULO II
DA MOVIMENTAQAO

Art. 17. A movimentacao dos servidores da Carreira do GTAF
deve ocorrer nas seguintes modalidades:

I - por relotagao, no ambito da Secretaria da Receita Estadual,
por ato do seu Titular, fundamentada no interesse da Administragao
Tributaria, ou a pedido, ou em decorrencia de promo^ao, observada em
qualquer caso a conveniencia da Administragao;

II - por remo?ao, no ambito dos orgaos e entidades do Poder
Executivo Estadual, por ato do Govemador do Estado, mas apenas para o
exercicio de cargo de natureza especial;

III - por cedencia, para exercicio em outro orgao ou entidade,
inclusive de outros Poderes do Estado, da Uniao e dos Municipios, sem onus
para o Govemo do Estado, por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 1° O servidor integrante do GTAF que sofrer amea^a a sua
integridade fisica em decorrencia da execu?ao de suas atribuigoes
funcionais, tera garantido, a pedido, sua remogao para qualquer outra
unidade administrativa da Secretaria da Receita, obedecidas as
competen'cias funcionais, desde que comprovada a amea?a em procedimento
administrative proprio.

T
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§ 2° Durante o periodo do estagio probatorio e vedada a
movimentagao de localidade do servidor integrante do GTAF.

§ 3° £ vedado ao Auditor e ao Fiscal da Receita Estadual
permanecer lotado no mesmo Posto Fiscal por periodo superior a 18
(dezoito) meses.

§ 4° Salvo anuencia previa e formal, nao pode ser movimentado
ex officio o servidor integrante da Carreira GTAF investido, por eleigao, em
cargo ou fungao diretiva de sindicato, federagao ou confederagao,
representatives da sua categoria professional, ou central sindical.

TTTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO

Art. 18. O desenvolvimento do servidor na Carreira do GTAF
deve ocorrer mediante progressao e promogao.

§ 1° Progressao e a passagem do servidor de um nivel a outro
imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo da Carreira, desde
que cumprido o intersticio de vinte e quatro meses sem que tenha ausencia
injustificada, ou sofrido penalidade disciplinar prevista no Regime Juridico
Unico dos Servidores Estaduais.

§ 2° Promogao e a passagem do servidor estavel de uma classe
para outra imediatamente superior, obedecidos aos criterios de avaliagao de
desempenho e cumprimento de adequado intersticio.

§ 3° Somente sera concedida a primeira progressao apos o
cumprimento do estagio probatorio e confirmagao no cargo, assegurada,
para esse fim, a contagem do tempo de servigo desde a posse do servidor e
entrada em exercicio.

Art. 19. Compete ao Conselho Superior de Desenvolvimento
do Servidor avaliar e emitir parecer conclusivo sobre os processos de
progressao e promogao dos servidores na Carreira.

§ 1° O Conselho Superior de Desenvolvimento do Servidor sera
constituido por tres servidores estaveis da Carreira, e igual numero de
suplentes, designados por ato do Secretario da Receita Estadual.

§ 2° O Conselho Superior de Desenvolvimento do Servidor sera
regulamentado por ato do Secretario da Receita Estadual.

Art. 20. A avaliagao de desempenho para fins de promogao do
servidor na carreira levara em conta os seguintes itens criterios com os
respectivos pesos:

I - assiduidade, peso 1 (um);
II - pontualidade, peso 1 (um);
III - conhecimentos tecnicos, peso 1 (um);
IV - capacidade de iniciativa, peso 2 (dois);
V- fiel cumprimento das ordens recebidas, peso 1 (um);
VI - aproveitamento em cursos e treinamentos oferecidos pela

Secretaria da Receita Estadual e Escola de Administragao Publica, peso 2
(dois);
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VII - nao ter sofrido punigao estabelecida em processo
administrativo disciplinar, excluida esta vedagao quando decorridos 03 (tres)
anos apos o transito em julgado da decisao.

§ 1° As medias aritmeticas das notas de cada inciso deverao
ser multiplicadas pelos respectivos pesos e totalizadas para encontrar a nota
final de cada servidor do GTAF avaliado.

§ 2° Para fins de aplicagao dos criterios de aferigao o Conselho
Superior de Avaliagao do Servidor devera ouvir a chefia imediata e/ou
outros servidores que atuem com o avaliando.

§ 3° O servidor do GTAF que se sentir prejudicado na avaliagao
de que trata o caput deste artigo podera solicitar reconsideragao da decisao
ao proprio Conselho Superior de Desenvolvimento do Servidor, no prazo de
10 (dez) dias, a contar da publicagao da lista, que se pronunciara sobre o
pedido no prazo de quinze dias.

Art. 21 . Ate o dia 15 de maio de cada ano o Secretario da
Receita Estadual deve encaminhar a Secretaria de Estado da Administragao
a lista dos servidores do GTAF promovidos, cabendo a esta, no prazo de 30
(trinta) dias, homologar os atos e enquadrar os servidores no novo padrao ou
classe na carreira, observando o limite de gastos com pessoal estabelecido
na Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, respeitada a
gradagao prevista no artigo 23 da mesma Lei Complementar.

T3TULO Vn

DA REMUNERAGAO

Art. 22. A remuneragao dos cargos da Carreira do GTAF e
composta pelo vencimento basico, conforme estabelecido no Anexo III,
acrescido da Gratificagao de Desempenho de Produtividade Fiscal - GDPF.

Paragrafo unico. Sao devidas, ainda, aos integrantes da
Carreira GTAF, as vantagens de natureza individual, ja incorporadas, bem
como as demais, de carater geral e os adicionais previstos na Lei n° 066, de
03 de maio de 1993.

Art. 23. Fica assegurada, nos termos da Constituigao Federal,
a revisao geral anual da remuneragao dos integrantes da Carreira do GTAF,
conforme disciplinado em legislagao especifica.

Art. 24. Fica instituido o Adicional de Indenizagao de
Transporte devido aos servidores da carreira GTAF quando no exercicio de
atividade externa de fiscalizagao, cujo valor e mecanismos de pagamento
serao definidos em ato do chefe do Poder Executivo.

Art. 25. A Gratificagao de Desempenho de Produtividade
Fiscal -GDPF sera paga com base no cumprimento de metas de crescimento
da arrecadagao e na aferigao de desempenho dos servidores da carreira
GTAF.

Art. 26. A GDPF de que trata o artigo anterior devida aos
servidores da carreira de que trata esta lei devera observar a carga horaria
de trabalho e correspondera:

mj-
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I - no minimo a 15% (quinze por cento) e, no maximo, a 40%
(quarenta por cento) incidente sobre o valor do maior vencimento basico
respectivamente a cada cargo da carreira, conforme o anexo II desta Lei,
para aqueles obrigados a carga de 30 horas semanais;

II - no minimo a 45% (quarenta e cinco por cento), e no
maximo a 70% (setenta por cento), incidente sobre o valor do maior
vencimento basico respectivamente a cada cargo da carreira, conforme o
anexo II desta Lei, para aqueles obrigados a carga de 40 horas semanais.

Paragrafo unico. Os procedimentos para apurafao da GDPF
serao definidos em regulamento.

Art. 27. Os criterios para apura^ao e pagamento da GDPF
serao definidos em Decreto do Govemador do Estado, a ser publicado no
prazo de 30 (trinta) dias contados do inxcio da vigencia desta Lei.

TTTULO vin

DA IMPLANTA^AO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 28. Os cargos de Auditor Fiscal da Fazenda Estadual
(AFFE) e Fiscal de Tributos Auxiliar da Fazenda Estadual (FTAFE) do Grupo
Fiscalizagao e Arrecada?ao do Quadro de Pessoal do Estado do Amapa, de
que trata a Lei n° 0822, de 03 de maio de 2004, ficam transformados,
respectivamente, em Auditor da Receita Estadual (ARE) e Fiscal da Receita
Estadual (FRE).

Art. 29. O enquadramento dos atuais servidores do Grupo
Fiscaliza?ao e Arrecadagao na carreira instituida por esta Lei far-se-a
mediante posicionamento no padrao que Ihes assegure a contagem do tempo
de servifo, desde a posse, para fins do interstfcio previsto no § 1° do art. 18
desta Lei.

TfTULO IX
DAS DISPOSI^OES FINAIS E TRANSITdRIAS

Art. 30. Os Fiscais de Tributos e Auxiliares de Fiscal
integrantes do quadro do extinto Territorio Federal do Amapa gozarao de
todas as prerrogativas e vantagens atribuidas ao GTAF do Estado
constantes desta Lei, inclusive no que se refere aos deveres e obligates,
enquanto permanecerem a disposigao do Govemo do Estado do Amapa, na
forma do convenio firmado com a Uniao Federal.

Paragrafo unico. Na hipotese de altera^ao da carga semanal de
trabalho ou dos vencimentos dos Fiscais e Auxiliares de Fiscal do ex-
Territorio Federal do Amapa, a GDPF paga a esses servidores, na forma do
art. 26, sera revista e alterada, por Decreto, para manter a
proporcionalidade com a remuneragao dos servidores do GTAF.

Art. 31 . Fica instituido o Codigo de Etica e Disciplina do
Servidor da Receita Estadual, que sera regulamentado por ato do Secretario
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da Receita Estadual , no prazo de noventa dias, contados da publicagao
desta Lei, mediante aprovagao do Conselho de Etica da Secretaria.

Art. 32. O Conselho de Etica da Secretaria da Receita
Estadual sera composto por representantes, com seus respectivos suplentes,
dos seguintes orgaos:

I - Secretaria da Receita Estadual;
II - Titular da Corregedoria da Receita Estadual;
III - Procuradoria Geral do Estado;
IV - Ministerio Publico Estadual.

/Apt. 33. Os servidores da carreira GTAF poderao ser lotados
na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado, conforme limite
estabelecido em ato do Secretario da Receita Estadual.

Art . 34. Aplicam-se aos servidores regidos por esta Lei as
demais disposi^oes da Lei n° 0066, de 03 de maio de 1993.

Art.35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2006.

Art. 36. Fica revogada a Lei n° 0613, de 11 de julho de 2001.

M a c a p a , 03 de abril de 2006
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ANEXO I

QUANTCTATIVO DE CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DO GRUPO DE
TRIBUTA£AO, ARRECADAfAO E FISCAUZA^AO (ART. 3°. § 1°)

CAR&O QUANTIDADE
Auditor da Receita

Estadual
60

Fiscal da Receita
Estadual

140

TOTAL 200

mj
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ANEXO n
ESTRUTURA DA CARREIRA DO GTAF (ART. 3°, § 1°)

CARGO CLASSE PADRAO AREAS DE ATUAgAO
VI
V

ESPECIAL IV
III
II
I

Auditor da Receita Estadual
C

VI
V
IV
III

fiscalizac&o, tributato.
arrecadagfio, administrate
tributaria e tecnologia da
informacao.

II
I

B

VI
V
IV
III
II
I

A

VI
V
IV
III
II
1

Fiscal da Receita Estadual

ESPECIAL

VI
V
IV
III
11
I

C

VI
V
IV
III
II
I

B

VI
V
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ANEXO m

VENCIMENTO BASICO DA CARREIRA DO &TAF (ART. 22)

GRUPO FISCALIZAQAO
SUBGRUPO NfVEL SUPERIOR 40 h

(AUDITOR)

% DE DIF.
SALARIO
AUDITOR
E FISCAL

GRUPO FISCALIZAQAO
SUBGRUPO NfVEL SUPERIOR 40 h

(FISCAL)

CLASSE NfVEL PADRAO VENCIMENTO CLASSE NfVEL PADRAO VENCIMENTO
GFS24 II 6.475,40 75,00 GFS24 II 4.856,55
GFS23 | 6.317,47 75,00 GFS23 | 4.738,10

ESPECIAL GFS22 II 6.163,38 75,00 ESPECIAL GFS22 II 4.622,54
GFS21 I 6.013,05 75,00 GFS21 | 4.509,79
GFS20 II 5.866,39 75,00 GFS20 II 4.399,80
GFS19 I 5.723,31 75,00 GFS19 1 4.292,48

GFS18 VI 5.583,72 75,00 GFS18 VI 4.187,79
GFS17 V 5.447,53 75,00 GFS17 V 4.085,65

r GFS16 IV 5.314,66 75,00 n GFS16 IV 3.986,00
GFS15 III 5.185,04 75,00 GFS15 III 3.888,78
GFS14 II 5.058,57 75,00 GFS14 II 3.793,93
GFS13 I 4.935,19 75,00 GFS13 I 3.701,40

GFS12 VI 4.814,82 75,00 GFS12 VI 3.611,12
GFS11 V 4.697,39 75,00 GFS11 V 3.523,04

B GFS10 IV 4.582,82 75,00 B GFS10 IV 3.437,11
GFS09 III 4.471,04 75,00 GFS09 III 3.353,28
GFS08 II 4.361,99 75,00 GFS08 II 3.271,49
GFS07 I 4.255,60 75,00 GFS07 1 3.191,70

GFS06 VI 4.151,81 75,00 GFS06 VI 3.113,86
GFS05 V 4.050,54 75,00 GFS05 V 3.037,91

A GFS04 IV 3.951,75 75,00 A GFS04 IV 2.963,81
GFS03 III 3.855,37 75,00 GFS03 III 2.891,52
GFS02 II 3.761,33 75,00 GFS02 II 2.821,00
GFS01 I 3.669,59 75,00 GFS01 1 2.752,19




