PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO – MG
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 1/2019 – ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
(As atribuições, na íntegra, constam da Lei Complementar Municipal n.º 70/18).
FISCAL TRIBUTÁRIO I
Controlar, auditorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes – inclusive as de
natureza assessorias e demais formalidades legais exigíveis – e da realização da receita municipal e
formalização da exigência de créditos tributários; executar vistorias iniciais e informar em processos
administrativos relativos à localização e ao funcionamento, bem como as alterações cadastrais do interesse
da Fazenda Municipal, dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e similares;
orientar sobre a aplicação de leis, regulamentos e demais atos administrativos de natureza tributária;
promover o lançamento, a cobrança e a fiscalização dos tributos, inclusive do ITR, apurados em
levantamentos e revisões fiscais; apreender notas, faturas, guias e livros de escrituração e demais
documentos fiscais em situação irregular, lavrando o competente termo; pesquisar e coletar dados nas
repartições relativas ao recolhimento de tributos; apreender aparelhos e máquinas autenticadoras em
situação irregular ou que apresentem sinais de fraude; autuar empresas, comerciantes, profissionais liberais
e autônomos em situação irregular; propor cassação de alvará de licença e funcionamento de contribuintes
que, reiteradamente, deixaram de cumprir a legislação tributária municipal; embargar estabelecimentos
comerciais, industriais e prestadores de serviços em situação irregular, perante a Secretaria de Finanças do
Município; prestar informações em processos de certidão e efetuar consulta administrativa da natureza
tributária; fixar e revisar lançamento por estimativas; efetuar estudos, pesquisas e pareceres de caráter
tributário; efetuar estudos e pesquisas para aperfeiçoamento de métodos e processo de arrecadação e
fiscalização; autenticar livros, documentos fiscais e vistos em alvarás de localização e funcionamento;
assessorar e assistir autoridades superiores para o desenvolvimento econômico do Município; interpretar e
aplicar a legislação tributária; propor alteração na legislação tributária, com vistas ao aprimoramento da
arrecadação, fiscalização e simplificação das exigências legais; executar as tarefas que lhe forem confiadas
por seus superiores hierárquicos; executar outras atribuições afins.

Carneirinho – MG, 05 de abril de 2019.
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