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PROJETO DE LEI Nº 004/2019 

ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 

1.360/2011, QUE ALTERA A LEI Nº 

1.037/2008 – PLANO DE CARREIRA DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GLORINHA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

 

Art. 1º. Fica alterado o Anexo III da Lei Municipal nº 1.360/2011, que altera 
a Lei Municipal nº 1.037/2008 – Plano de Carreira dos Servidores Municipais, 
referente ao cargo de AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

“ANEXO III  

... 

CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO 

PADRÃO DE VENCIMENTOS: 05 

ATRIBUIÇÕES: 

 DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar atividades de lançamento, arrecadação 

e fiscalização de receitas municipais, efetuar sindicâncias e diligência no 

sentido de orientar, fiscalizar e fazer cumprir as disposições legais aos 

contribuintes alcançados pela competência tributária municipal; 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Efetuar a constituição do crédito tributário, pelo 

lançamento dos tributos municipais; executar tarefas de fiscalização de 

tributos municipais; analisar o mapa de valores imobiliários; notificar, 

fiscalizar, auditar e autuar o sujeito passivo; atender e prestar informações ao 

sujeito passivo; realizar vistorias técnicas e diligências fiscais; executar vistoria 

técnica e diligências fiscais em imóveis para cadastramento tributário, 

incluindo medição de áreas construídas com elaboração de croquis; preencher 

e controlar planilhas de informação cadastral a fim de preparar lançamento 

tributário; preparar e instruir processo de natureza tributária; promover a 

manutenção do cadastro fiscal por meio informatizado; elaborar relatórios 

circunstanciados sobre aspecto tributário e natureza cadastral; notificar e/ou 

intimar, inclusive com lavratura de auto de infração e imposição de multa 

para cumprimento de obrigação tributária acessória; executar sindicâncias 
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para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de revisões, 

isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; 

visitar contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; proceder 

revisões fiscais; orientar contribuintes sobre os dispositivos da legislação 

tributária do município; intimar contribuintes ou responsáveis; lavrar autos de 

infração as normas legais: proceder quaisquer diligências exigidas pelo serviço; 

prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios e boletins 

estatísticos de produção; conduzir veículos da administração Municipal para 

execução de tarefas de sua competência, desde que devidamente habilitado e 

autorizado para tal disponibilidade; executar tarefas afins. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: carga horária semanal de 40 horas;  

Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite 

sábados, domingos e feriados: sujeitos a trabalho externo e atendimento ao 

público. 

Para o exercício do cargo poderá ser designado para dirigir veículo 

público em trabalho de fiscalização, desde que autorizado pela chefia 

competente. 

 

        CONDIÇÕES PARA PROVIMENTO: 

Idade mínima de 18 anos 

Instrução: ensino médio completo e carteira nacional de habilitação no 

mínimo na categoria B. 

Lotação: em órgãos encarregados de atividades tributárias.” 

  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 29 de janeiro de 2019. 

 

 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal 

 


