
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.211/2019, de 15 de agosto de 2019.

Altera o Anexo I, Cargo de Agente Tributário da Lei Municipal nº

701/94,  que  dispõe  sobre  o  quadro  de  cargos  e  funções  públicas  do

Município de Formigueiro, estabelece o plano de carreira dos servidores e

dá outras providências.

JOCELVIO  GONÇALVES  CARDOSO,  Prefeito  Municipal  de  Formigueiro,  faz  saber  em

cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  aprovou  e  ele

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o anexo I, da Lei Municipal nº 701/1994, que diz respeito ao Quadro de
Cargos Estatutários de Provimento Efetivo, no cargo de Agente Tributário, que altera as Atribuições do
Cargo, conforme anexo I da referida Lei, que passará a ter a seguinte redação:

ANEXO I

REGIME JURÍDICO: (Lei nº 1.329, de 27/12/05) - ESTATUTO 

QUADRO: Cargo de Provimento Efetivo

CARGO: AGENTE TRIBUTÁRIO

PADRÃO: 10

SÍNTESE DOS DEVERES: Calcular os tributos a serem pagos pelos munícipes, de conformidade com
as  leis  vigentes;  avaliar  ou  reavaliar  imóveis;  proceder  a  diligências  para  fins  fiscais;  organizar,
controlar  e  manter  atualizado  periodicamente  o  Cadastro  Fiscal  de  Contribuintes;  supervisionar  a
fiscalização  ao  comércio,  a  indústria,  prestadores  de  serviços,  bem como  a  profissionais  liberais;
verificar a regularidade do licenciamento e demais obrigações fiscais; fazer verificações contábeis junto
a  contribuintes;  organizar  o  executar  a  política  fiscal  do  município;  verificar  o  licenciamento  das
atividades  sujeitas  a  tal  procedimento;  decidir  sobre  notificações,  autos  de  infração  e  outros
procedimentos adotados pelos Agentes Fiscais; decidir sobre embargos a obras; coordenar atividades
dos agentes fiscais; buscar em outras fontes a correta interpretação dos dispositivos legais quando
houver dúvida ou divergência; calcular e promover o lançamento de tributos municipais, bem como
créditos  não  tributários,  em conformidade  com a  legislação  vigente;  lavrar  autos  de  infração  de
conformidade com a legislação vigente; fazer registros de receita e despesa; de débito e de crédito; de
dívida ativa e de Restos a Pagar; executar outras tarefas afins.
O titular deste cargo poderá, em caráter excepcional,  quando necessário para o cumprimento das
atribuições  que  lhe  são  próprias,  e  se  não  houver  motorista  disponível,  desde  que  devidamente
habilitado, ser autorizado a dirigir veículo de serviço ou de representação do Município.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Horário: Período normal de 35 horas semanais.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Instrução: Curso Superior de Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito.
b) Idade: Mínima de 21 anos completos.

OBSERVAÇÃO:
Cargo criado pela Lei n.º 701/94, de 20.12.1994.
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 15 de agosto de 2019.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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