
IRONI JOSÉ SEBBEN, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.512.13, de 12 de novembro de 2013. 
 

 

Cria Cargo no Quadro de Servidores 

Efetivos do Município e dá outras 

providências. 

 

Art. 1 - Cria cargo efetivo de AUDITOR FISCAL no quadro de 

Servidores Efetivos do Município, com as seguintes descrições: 

Cargo: Auditor Fiscal. 

Padrão: 07. 

ATRIBUIÇÕES: 
Síntese dos deveres: executar trabalhos na fiscalização e no lançamento 

dos tributos de competência do Município. 

Exemplos de atribuições: verificar a ocorrência do fato gerador dos 

tributos de competência do Município; efetuar o lançamento dos tributos de 

competência do Município e a respectiva notificação dos sujeitos passivos; realizar 

visitas, vistorias e verificações ‘in loco’ em estabelecimentos comerciais, 

industriais, de prestação de serviços e residências, bem como nas obras em 

andamento no Município; requerer documentos, livros fiscais e quaisquer outras 

espécies de expedientes necessários à análise da situação tributária dos sujeitos 

passivos; proceder as inscrições em Dívida Ativa e respectivas notificações; 

cumprir e fazer cumprir a legislação tributária; lavrar autos de infração, aplicando 

sanções; manifestar-se em todos os expedientes relacionados com a legislação 

tributária; auxiliar em estudos para aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais; 

auxiliar em estudos para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal; 

dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições 

específicas, mediante autorização da autoridade administrativa; apresentar 

relatórios de atividades; realizar outras tarefas correlatas e afins. 

Condições de trabalho: 

a) Carga horária: 40 horas semanais. 

Requisitos para investidura: 



a) Idade: de 18 anos até 50 anos. 

b) Instrução: Curso Superior Completo ligado a área de atuação do 

cargo. 

 

Art. 2º Inclui na Lei Municipal nº 67/2001, o cargo acima criado com as 

suas respectivas atribuições sintéticas e analítica. 

        

Art. 3º- Servirão de cobertura para as despesas advindas desta Lei, as 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

ORGÃO: 03 – Sec. Municipal de Fazenda Adm. E Planejamento. 

UNIDADE: 02 – Departamento de Arrecadação 

PROJETO/ATIVIDADE:04123000302.007 – Manut. Desenv. E gerenciamento 

Ativ. Depto arrecadação 

ELEMENTO DA DESPESA: 3.1.90.11.00.0000 Venc. E Vantagens Fixas 

pessoal civil -50  3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais .3.90.46.00.0000 Auxilio 

Alimentação 

 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2013. 
 

 
 
                                                                                        Ironi José Sebben 
                                                                                     Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
    

Jacqueline Gehlen 
Chefe de Gabinete 

 


