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LLEEII  NNºº  44331199,,  DDEE  1177  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002211..  

  
Diário Oficial de Contas do TCE/MT nº 2260, 18/08/2021.  

  

Dispõe sobre a inclusão de atribuição ao 

cargo de fiscal de tributos que consta no 

anexo I da lei municipal nº 2.742/2010, e dá 

outras providencias. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, tendo em vista o que 

dispõe o Art. 36 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir nas atribuições 

do cargo de Fiscal de Tributos, constante do Anexo I da Lei Municipal 2.742/2010, a seguinte 

Competência:  

 

 “lançamento de créditos tributários no âmbito deste município”. 

 

Art. 2º Fica alterado o quadro referente ao cargo de Fiscal de Tributos, de que 

trata o anexo I, do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, de que trata a Lei Municipal nº 

2.742/2010, que passa a vigorar na forma modificada pelo anexo I, desta Lei 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 
             Alto Araguaia – MT, 17 de agosto de 2021. 

 

 

GUSTAVO DE MELO ANICÉZIO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 

Fiscal de 

Tributos 

 

30 horas 

semanais 

10 Fiscalizar tributos municipais, 

fazendo inspeção em 

estabelecimentos comerciais e 

industriais. 

Efetuar diligências examinando 

documentos legais das empresas. 

Examinar processos de solicitação 

de renegociação e parcelamento 

de débitos tributários. Realizar 

levantamentos internos 

preenchendo fichas e outros 

documentos.  

Atender os munícipes quando o 

assunto for relacionado à 

fiscalização de tributos. 

Realizar cálculos de multas e 

correções. 

Emitir autos de 

infração/intimação de acordo com 

as irregularidades encontradas.  

Executar outras tarefas correlatas 

à sua Unidade Funcional e a partir 

das necessidades e demandas da 

área e de conformidade com as 

orientações dadas pela sua chefia 

imediata. 

Realizar o lançamento de créditos 

tributários no âmbito deste 

município. 

Ter cursado o ensino 

médio completo 

R$ 1.343,33 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 


