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PROJETO DE LEI Nº 081-02/2018 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
caráter temporário e de excepcional interesse 
público, na forma do Art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal, o profissional que 
menciona. 

    
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e de excepcional 

interesse público, na forma do disposto no Art. 37, Inc. IX, da Constituição Federal, para a 
realização de atividades e trabalhos específicos, pelo período de 06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogado por igual período, o seguinte profissional: 

I- 01 (um) Auditor Fiscal de Tributos para cumprir 40 (quarenta) horas semanais; 
 
Parágrafo único. As atribuições e requisitos para provimento constam no Anexo I. 
 
Art. 2º A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de Contrato 

Administrativo por tempo determinado. 
 
Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido antes do 

término previsto, no caso de extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial 
autorizada pela presente Lei. 

 
Art. 3º A remuneração paga pela contratação dos serviços de que trata o art. 1º, 

obedecerá à tabela de vencimentos correspondente ao Padrão do Quadro de Pessoal Efetivo, 
para cumprimento integral da carga horária prevista nos incisos do art. 1°. 

 
Parágrafo único. No caso de cumprimento de jornada inferior à contratada, a 

remuneração será paga proporcional carga horária executada. 
 

Art. 4º Será concedido ao contratado, vale-alimentação nos termos concedidos aos 
Servidores Públicos Municipais de Estrela conforme Lei Municipal nº 4.034/2005 e suas 
alterações, correspondente ao número de dias trabalhado. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei será atendida pela seguinte dotação 

orçamentária:   
Órgão .......: 4 SECRETARIA MUN FAZENDA 
   
Unidade .....: 1 SECRETARIA MUN FAZENDA 
  
4.123.0004.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA 

  
331900400000000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  
 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 26 de julho de 2018. 
 
 

 Carlos Rafael Mallmann 
 Prefeito de Estrela 
 Jônatas dos Santos 
Secretario da Administração e Rec. Humanos  

 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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ANEXO I 
 

CARGO: AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Carga Horária: 40h/semanais 

 

Requisitos: curso superior completo em Ciências 

Contábeis, Economia, Administração ou Direito como requisito mínimo. 

 

Principais Atividades: I. expedir instruções 
administrativas e orientações de trabalho aos Fiscais Tributários; II . relativamente aos 
tributos de competência do Município de Estrela: a) constituir o crédito tributário, 
mediante lançamento, inclusive por emissão eletrônica, 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, diligência, perícia e fiscalização, 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 assemelhados, bem como o de lacrar bens móveis, no exercício de 
suas funções;c) supervisionar o compartilhamento de cadastros e informações fiscais 
com as demais administrações tributárias da União, dos Estados e outros Municípios, 
mediante lei ou convênio; d) autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários 
de sistemas tributários informatizados; e) avaliar e especificar os parâmetros de 
tratamento de informação, com vistas às atividades de lançamento, arrecadação, 
cobrança e controle de tributos e contribuições; f) planejar, supervisionar e exercer, 
observada a competência específica de outros órgãos, as atividades de repressão à 
sonegação fiscal, ocultação de bens, direitos e valores; g) 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; h) 
analisar, elaborar e proferir decisões, em processos administrativo-fiscais, nas 
respectivas esferas de competência, inclusive os relativos ao reconhecimento de 
direito creditório, à solicitação de retificação de declaração, à imunidade, a quaisquer 
formas de suspensão, exclusão e extinção de créditos tributários previstos na Lei 
Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, à restituição, ao ressarcimento e à 
redução de tributos e contribuições, bem como participar de órgãos de julgamento 
singulares ou colegiados relacionados à Administração Tributária; i) supervisionar as 
atividades de disseminação de informações ao sujeito passivo, visando à simplificação 
do cumprimento das obrigações tributárias e à formalização de processos; j) elaborar 
minuta de cálculo de exigência tributária alterada por decisão administrativa ou 
judicial; k) informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa 
antes do termo prescricional; l) supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 
arrecadação e de cobrança dos impostos, taxas e contribuições; m) realizar pesquisa 
e investigação relacionados às atividades de inteligência fiscal; III. em caráter geral, 
sem prejuízo das demais atividades inerentes às atribuições da Secretaria Municipal 
da Fazenda: a) orientar, em caráter individual ou em grupos de trabalho, as 
autoridades superiores da Secretaria Municipal da Fazenda ou de outros órgãos da 
Administração e prestar-lhes assistência especializada, com vista à formulação e à 
adequação da política tributária; b) supervisionar, participar e implantar projetos, 
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planos ou programas de interesse da Administração Tributária; c) apresentar estudos 
e sugestões para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e para o 
aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos; d) preparar os atos 
necessários à conversão de depósitos em renda do Município, bem assim à 
autorização para o levantamento de depósitos administrativos após as decisões 
emanadas das autoridades competentes; e) avaliar e especificar sistemas e 
programas de informática relativos às atividades de lançamento, arrecadação, 
cobrança e controle de tributos e contribuições; f) avaliar, planejar, promover, executar 
ou participar de programas de pesquisa, aperfeiçoamento ou de capacitação de 
servidores relacionados à Administração Tributária; g) informar processos e demais 
expedientes administrativos; h) realizar análises de natureza contábil, econômica ou 
financeira relativas às atividades de competência tributária do Município; i) 
desenvolver estudos objetivando o acompanhamento, o controle e a avaliação da 
receita tributária; IV. apresentar relatório mensal das atividades realizadas; V. 
acompanhar semanalmente o resultado da arrecadação tributária, propondo medidas 
para o incremento de receitas. 

 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: 40 (quarenta) horas semanais; 
b) Possuir carteira de habilitação (mínima classificação 

B). 
  
REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 
a) Idade mínima de 18 anos; 
b) Escolaridade: curso superior completo em Ciências 

Contábeis, Economia, Administração ou Direito; 
c) Declaração de bens e valores que consistem o seu 

patrimônio, por ocasião da posse. 
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Estrela, 26 de julho de 2018. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 081-02/2018 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 081-02/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter 
temporário e de excepcional interesse público, na forma do Art. 37, inc. IX, da Constituição 
Federal, 01 (um) Auditor Fiscal de Tributos. 

Este profissional será encarregado, juntamente com os 
demais fiscais tributários, da realização de atividades técnico-fiscais cujos 
conhecimentos requerem formação superior e experiência na área pública. 

  O projeto decorre da necessidade da estruturação e 
qualificação do corpo fiscal do município, de forma a atender as exigências 
constitucionais previstas para o regular funcionamento e para a realização das 
atividades da gestão tributária local na estrutura fazendária se dá em razão de que o 
atual quadro de fiscalização, além de extremamente reduzido, exige somente o 
requisito de escolaridade de nível médio (técnico em Contabilidade), cargo esse 
rechaçado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nesse sentido a decisão proferida no 
processo nº 01652-0200\16-7 do TCE/RS. 

Ainda, somado à exigência do requisito de ensino superior 
para o fiscal tributário municipal, realizada na Resolução nº 987/2013 do TCE, entrou 
em vigor as previsões inseridas pela Lei Complementar nº 157/2016, que foram 
inseridas na legislação municipal pelo Novo Código Tributário Municipal que entrou em 
vigência em 01 de janeiro de 2018, que demanda uma atuação qualificada e eficaz, 
especialmente perante as instituições financeiras, o que certamente exigirá a 
realização de auditorias fiscais, trabalho este de extrema complexidade, mas que 
certamente trará excelentes resultados para a arrecadação municipal. 

Ressaltamos que há interesse da Prefeitura na 
reestruturação dos cargos específicos da Administração Tributária Municipal 
objetivando, desta forma, desenvolver serviços públicos fazendários por servidores 
capacitados e com formação específica para as atividades públicas que 
desempenham no órgão. 

Destacamos, por oportuno, a observância dos requisitos 
legais apontados pela legislação e por órgãos de controle externo para a efetiva 
contratação emergencial na Administração Pública, quais sejam: 

I – a posterior criação do cargo efetivo de Auditor Fiscal, 
através de intrumento legislativo; 

II – a realização de concurso público para contratação 
efetiva. 

Sendo assim, os seguintes argumentos justificam a 
necessidade de contratação emergencial: a complexidade e o tempo para criação do 
cargo especificado e a realização de concurso público, a necessidade urgente de ter 
este profissional na Secretaria Municipal da Fazenda com os requisitos destacados no 
presente processo, o elevado grau de tecnicidade do Auditor Fiscal para o 
desempenho eficiente das atribuições profissionais e a constante necessidade de 
incrementar receitas municipais. 
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Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei do 
qual aguardamos a emissão de parecer por parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.
mo

 Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


