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LEI 1321 DE 03 DE JUNHO DE 2015

CRIA O CARGO DE FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLlS DO IGUAÇU, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE,

L E I:

Art. 1° - Fica criada e inserida na Estrutura Administrativa do Município de
Serranópolis do Iguaçu, a que alude a Lei Municipal nO829, de 25 de janeiro de 2011, o
cargo de FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, a ser exercido por servidor efetivo, com
prévia aprovação em concurso público, como segue:

GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
VaÇJas Denominação/Classe I Nível I Acesso I Carqa Horária Escolaridade

Fiscal Tributário i I I Frscal Tributário 11 J01 Fiscal Tributário I 40 2° grau completo
Fiscal Tributáno ·11 40
Fiscal Tributário III

! ~ ! Fiscal Tr_i~~_t_~~iOIII
40J___ l_________

§ 1°. Poderá ser deferido o pagamento de tempo integral e de dedicação exclusiva
ao exercente do cargo de que trata este artigo, considerando que a atividade deverá ser
desempenhada a qualquer hora ou dia da semana, cujo percentual será de 80% (oitenta
por cento), sobre o valor do salário base, do exercente da função.

§ 2°. Bem como poderá ser designado à esta função um servidor do quadro efetivo
permanente municipal, o qual perceberá também o pagamento de tempo integral e de

. dedicação exclusiva, nos termos do parágrafo anterior, sobre o seu salário base.

Art. 2° - São atribuições do Fiscal Tributário Municipal:
I - Sumário das atribuições:

• executar tarefas inerentes as áreas de fiscalização, na área da administração
pública, contribuindo para a melhoria da arrecadação municipal, bem como orientar e
fiscalizar o cumprimento das leis municipais, estaduais e federais pertinentes,
regulamentos e normas concernentes ás posturas e particulares .

.-.
•

II - Tarefas Típicas:
• orientar, inspecionar e exercer a fiscalização das construções irregulares e

clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos;
ti seguir as normas tributárias em conformidade com o código tributário do

município:
GI executas: tarefas de fiscalização de tributos municipais;
• realizar análise do mapa de valores imobiliários;
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• notificar, fiscalizar, auditar, emitir auto de infração aos sujeitos passivos com
os tributos municipais;

• atender e prestar informações aos sujeitos passivos com os tributos
municipais;

• realizar vistorias técnicas e diligências fiscais;
• registrar e comunicar irregularidades referentes à propaganda e limpeza

pública;
• fiscalizar a localização e existência de alvaràs e/ou serviços urbanos

referentes ao comércio ambulante, feiras, indústrias, comércio e abrigos, impedindo o
exercício de comércio por pessoa que não possua a documentação exigida;

• apresentar periodicamente boletins de atividades realizadas;
• orientar contribuintes visando o exato cumprimento da legislação tributária e

de posturas do município;
• coletar informações para futura ação fiscal;
• fornecer informações ou elementos necessàrios a atualização dos cadastros

municipais;
verificar a instalação e a localização de móveis, equipamentos, veículos,

utensílios e objetos, de bancas e barracas em logradouros públicos, quanto a permissão,
para cada tipo de comércio, bem como quanto a observância de aspectos estéticos, de
ordem e segurança pública;

• verificar o cumprimento das disposições leais, autuando e aplicando multas e
penalidades aos infratores;

(I auxiliar no serviço de fiscalização em geral;
o exercer ou executar outras atividades ou encargos que Ihes sejam

determinados por lei ou autoridade competente;
ti executar outras atividades necessárias à consecução dos serviços técnicos

inerentes a sua função.

Art. 3° - São prerrogativas dos servidores detentores do cargo Fiscal Tributário
Municipal:

I - o livre acesso a órgão púbiico, a estabelecimento privado, a veículo, a embarcação,
a aeronave e a toda e qualquer documentação e informação de interesse tributário e fiscal,
inclusive arquivos eletrônicos;

11 - a requisição e obtenção do auxílio da força pública para assegurar o
desempenho de suas funções, nos termos do art 200 da Lei Federal n 5.172, de 25 de
outubro 1966;

111 - o recebimento de recursos prioritários para realização de suas atividades;
IV - a atuação de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastro e

de informações fiscais, na forma da lei ou convênio, entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios;

V - Livre acesso e permanência em logradouros públicos ou em estacionamentos
regulamentados, no exercicio de suas funções.
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Art. 4° - Deverá ainda, o Fiscal Tributário Municipal:
I - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discriminação ou pré-

julgamento;
11- agir corninteqridade, transparência, imparcialidade e justiça;
111 - zelar pelos princípios da legalidade, impessoal idade, moralidade, publicidade e

eficiência da administração pública; e
IV - resguardar o sigilo das informações.

Art. 5° - O Fiscal Tributário Municipal deve reportar-se diretamente ao Secretário
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças e atuar em parceria com o
Departamento Jurídico Municipal e Departamento Tributário a fim de promover a qualidade
do serviço, a busca da eficiência e da austeridade administrativa.

Art. 6° - O tempo de serviço prestadó pelo servidor designado como Fiscal
Tributário Municipal também será considerado para efeito de contagem de experiência
efetiva no desempenho de suas funções normais do cargo em que estiver investido.

Art. 7° - O Fiscal Tributário Municipal, para o caso de impedimento, férias, licença
médica, especial ou .qualquer outra forma de afastamento de suas funções, será
designado temporariamente para substitui-to outro servidor do cargo efetivo municipal.

Art. 8° - Demais regulamentações poderão ser realizadas através de Decreto
Municipal a qualquer tempo.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 03 de junho de 2015.

LUIZ CARLOS FERRI
Prefeito Municipal


