
LEI MUNICIPAL Nº. 2.624/10, de 16 de setembro de 2010. 

 
“Dispõe sobre alterações no Anexo I da Lei nº. 2.468/2007 e dá outras 

providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A Lei Municipal nº 2.468/2007, de 30 de maio de 2007, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

I – Altera-se o Anexo I da lei, em especial as responsabilidades e atribuições dos cargos 

de Fiscal Arrecadador que passa a vigorar com os seguintes acréscimos e redação: 

 

NÚM.ÓRD:      
017 

TÍTULO: FISCAL MUNICIPAL NATUREZA E COMPLEXIDADE: 

funções técnicas de média 

complexidade. 

RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES: Fazer cumprir o CTM, fiscalizando, 

notificando, procedendo cálculo de tributos e contribuições, o lançamento e arrecadação 

dos mesmos. Fiscalizar estabelecimentos prestacionais, examinar livros de escrituração 

fiscal, blocos de notas e fazer verificação estimativa de veracidade dos lançamentos 

contábeis. Orientar os contribuintes quanto ao regular cumprimento da legislação fiscal 

em vigor e exigir o pagamento dos impostos a que tem direito o Município; fazer 

levantamento contábil; expedir autuações fiscais e intimações; funcionar junto aos órgãos 

de arrecadação na área de atuação; expedir guias de recolhimento; proceder à avaliação de 

imóveis urbanos e rurais para efeito de cobrança de imposto; compor o contencioso fiscal, 

fiscalizar, notificar e autuar contribuintes, elaborar mapas de arrecadação, manter-se 

atualizado sobre tributos e normas complementares e outras atividades pertinentes às 

atribuições de seu cargo. Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de 

proteção ambiental contidas em leis ou em regulamentos específicos; Organizar 

coletâneas de pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação 

com relação ao meio ambiente; Corrigir, examinar, selecionar e preparar elementos 

necessários à execução da fiscalização externa; Verificar as violações às normas sobre 

poluição sonora, como casa de disco, clubes, boates, discotecas, alto-falantes, bandas de 

música, entre outras; Inspecionar guias de trânsito para transporte de madeira, caibro, 

lenha, carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-as à luz das leis e 

regulamentos que defendem o patrimônio ambiental, para verificar a origem dos mesmos 

e apreendê-los, quando encontrados em situação irregular; Emitir pareceres em processos 

de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou 

potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; Acompanhar a 

conservação dos rios, flora e fauna de parques e reservas florestais do Município, 

controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de práticas, para 

comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental;Instaurar 

processos por infração verificada pessoalmente; Participar de sindicâncias especiais para 

instauração de processos ou apuração de denúncias e reclamações; Realizar plantões 



fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuadas; Contatar, quando 

necessário, outros órgãos públicos, comunicando a emergência e solicitando socorro; 

Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como com as forças de policiamento, 

sempre que necessário; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos 

relativos aos serviços de fiscalização executados; Formular críticas e propor sugestões 

que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes; 

Efetuar plantões noturnos, quando necessário. Executar outras atribuições afins. 

PRÉ-REQUISITOS PARA INVESTIDURA: 

- 2º Grau completo e prova de conclusão de 

curso Técnico em Contabilidade ou graduação 

em Gestão Pública ou de Administração, 

Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis. 

- Gestão Ambiental e afins, para as atividades 

relacionadas ao meio ambiente. 

PECULIARIDADES: perfeita saúde 

física e mental, acuidade, assiduidade, 

aptidão e dedicação, capacidade de 

atualização e estudo, urbanidade. 

Admite-se portador de deficiência 

parcial de membro inferior, não 

impeditiva do exercício da profissão. 

 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos 

dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (16/09/2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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