
 

LEI MUNICIPAL Nº 3.135/2022. 

DE 23 DE FEVEREIRO 2022. 

 

 

 

“CRIA CARGO DE FISCAL 

TRIBUTÁRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  

 

 

 

LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco- RS, no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 

e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 

 

 

LEI 

 

Art. 1º - Fica criado o Cargo de Fiscal Tributário, integrando a Lei Municipal Nº 804/1990 

que dispões sobre o quadro de Cargos e Funções Públicas do Município e Lei Municipal Nº 803/1990 

que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais conforme o quadro abaixo: 

 

Nº de Cargos Denominação Padrão Carga Horária Vencimentos 

01 Fiscal Tributário   11 40 horas R$ 2.237,08 

 

Art. 2º. Fica criado o padrão de vencimento "11A" no quadro de cargos de provimento efetivo, 

constante do item "I" do art. 24 da Lei Municipal nº 804, de 31 de outubro de 1990, o qual passa a ter 

os seguintes coeficientes, segundo a classe: 

 

Padrão 
Coeficientes segundo a Classe 

A B C D 

11 5.7 6.27 6.84 7.41 

 

 

Art. 3º.  Tendo como requisito curso superior concluído em administração, ciências 

contábeis, economia ou bacharel em direito. 

 

 

Art. 4º Em sua descrição analítica o fiscal tributário desempenha as seguintes funções: 

 

Atribuições de Carreira do Fiscal de Tributos da Receita Municipal 



I – no exercício da competência da Secretaria Municipal da Fazenda: 

a) Constituir, mediante lançamento, o crédito tributário, inclusive por meio de emissão eletrônica ou 

virtual, proceder à sua revisão de ofício, homologar, aplicar as penalidades previstas na legislação e 

proceder à revisão das declarações efetuadas pelo sujeito passivo; 

b) Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, fiscalização, diligência e perícia, 

objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias do sujeito passivo, praticando todos 

os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à busca e à apreensão de livros, 

documentos, máquinas, computadores, aparelhos e assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis 

e estabelecimentos comerciais, no exercício de suas funções; 

c) Acompanhar a aferir o compartilhamento de cadastros e informações fiscais com as demais 

administrações tributárias da União, dos Estados e de outros municípios, mediante lei ou convênio; 

d) Avaliar e especificar os parâmetros de tratamento de informação, com vista às atividades de 

lançamento, arrecadação, cobrança e controle de tributos; 

e) Exercer e sugerir procedimentos, observada a competência específica de outros órgãos, as 

atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores; 

f) Desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 

fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária; 

g) Analisar, elaborar e propor decisões e pareceres em processo administrativo-fiscais, nas respectivas 

esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de direito creditório, à solicitação 

de retificação de declaração, à imunidade ou isenção, e quaisquer formas de suspensão ou extinção 

do crédito tributário previstas em lei, à restituição, à compensação, ao ressarcimento, a incentivos 

fiscais e à redução de tributos, bem como participar de órgãos julgadores, singulares ou colegiados, 

relacionados à administração tributária; 

h) Executar as atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança das receitas tributárias 

municipais; 

i) Realizar pesquisa e investigação relacionadas à atividade de inteligência fiscal, comunicando a 

autoridade pertinente quando observar algum indício de ato ou fato que possa resultar em evasão de 

tributos ou sonegação fiscal; 

j) Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, referentes a contas de depósitos 

e aplicações financeiras de titularidade de sujeito passivo, para o qual haja processo administrativo 

instaurado ou procedimento fiscal em curso, desde que a quebra do sigilo bancário seja considerada 

indispensável à investigação; 

k) Executar atividades e diligências que busquem e promovam o incremento da arrecadação 

municipal; 



l) Efetuar vistorias de estabelecimentos in loco, situados no Município de Erval Seco, a fim de 

verificar o atendimento às exigências da legislação tributária, ou para cumprir determinações contidas 

em procedimentos administrativos; 

m) Exercer atividades de atendimento e orientação aos contribuintes; 

n) Cadastrar pessoa física ou jurídica em sistemas informatizados; 

o) Sanear os processos e procedimentos administrativo-fiscais, controlando o decurso dos prazos, 

bem como lavrar termos e certidões; 

p) Informar os registros e os antecedentes fiscais do sujeito passivo autuado ou notificado; 

q) Extrair relatórios acerca da situação fiscal do sujeito passivo em sistemas informatizados; 

r) Exercer, em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências da divisão de Fiscalização 

Tributária, que se fizer necessário. 

II – sem prejuízo das demais atividades inerentes à competência da Secretaria Municipal da 

Fazenda: 

a) Assessorar as autoridades superiores da Secretaria Municipal da Fazenda ou de outros órgãos da 

Administração Pública e prestar-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à adequação 

da política tributária ao desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, 

supervisão, orientação e treinamento; 

b) Exercer as atividades de orientação ao contribuinte quanto a interpretação da legislação tributária 

e ao exato cumprimento de suas obrigações fiscais. 

c) Assessorar tecnicamente a procuradoria municipal no que diz respeito as ações de execução fiscal 

das inscrições em dívida ativa. 

As carreiras de Fiscal de Tributos da Receita Municipal observam os seguintes direitos: 

I - A precedência da Administração Tributária e de seus servidores sobre os demais setores da 

Administração Municipal, considerando-se os seguintes aspectos: 

a) na destinação regular de recursos orçamentários, que venha a permitir sua permanente atuação e 

aprimoramento de sua gestão e dos seus servidores; 

b) na tramitação preferencial dos feitos fiscais, com o fluxo normal de seus atos, não sendo permitidos 

retardamentos e arquivamentos injustificáveis; 

c) na independência de seus servidores na fiscalização de qualquer contribuinte tributário do 

Município, observado o planejamento fiscal e os procedimentos formais adotados; 



d) na independência de exercer os atos de sua competência, inclusive de vistoriar, examinar 

documentos e livros contábeis e fiscais, lançar tributo e autuar, sem contingenciamentos de ordem 

política ou hierárquica; 

e) no recebimento de informações de interesse fiscal, oriundas de outros setores da administração 

municipal, de órgãos públicos de outros entes políticos, de contribuintes e de instituições financeiras, 

ressalvado o princípio do sigilo fiscal. 

II – A proibição de transferência do Fiscal de Tributos da Receita Municipal para outras funções, 

exceto quando solicitada pelo próprio servidor ou para assumir funções de chefia e direção com a sua 

anuência. 

III – Vinculação de parcela da receita de impostos para conceder adicionais de produtividade, 

conforme permite a Constituição Federal. 

IV – sistema permanente de desenvolvimento funcional, obediente aos critérios de igualdade de 

oportunidade, mérito, competência e de qualificação profissional; 

V – garantia de manutenção da eficiência, eficácia e efetividade dos instrumentos e serviços prestados 

pela Administração Tributária Municipal, tendo os servidores o direito de sugerir e propor melhorias 

com vistas ao atendimento digno dos cidadãos e otimizar a receita do Município. 

São prerrogativas dos integrantes do quadro de Fiscal de Tributos Municipal: 

I – possuir Carteira de Identificação Funcional; 

II – iniciar a ação fiscal, por força de ordem de fiscalização, tendo livre acesso, mediante 

identificação, a órgão ou entidade pública, estabelecimento privado, locais restritos, veículo e a toda 

e qualquer documentação e informação de interesse tributário e fiscal; 

III – requisitar e obter o auxílio da força pública, face ao risco de perigo contra sua integridade física 

e moral ou em qualquer situação em que se faça necessária a presença da força policial, para assegurar 

o pleno exercício de suas atribuições. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 23 de fevereiro de 2022. 

 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

MAÍRA INDIANA SANTOS BEHLING   

Secretária Mun. da Administração e Coordenação Geral 


