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LEI Nº 1433/2017 

 

 

ALTERA A REDAÇÃO DOANEXO IV DA LEI N. 
035, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 E INSERE 
NOVA ATRIBUIÇÃO PARA OS OCUPANTES 
DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT, SR. JOSIMAR 

MARQUES BARBOSA FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARANATINGA APROVOU E PROMULGOU, E EU SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º As atribuições do cargo de Agente de Fiscalização II, fixadas pelo Anexo 

IV da Lei n. 035, de 19 de dezembro de 2003, passar a ser as seguintes: 

I – em caráter privativo: 

a) Exercer a fiscalização dos tributos municipais e do Imposto Sobre a 

Propriedade Territorial Rural; 

b) Inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, ainda 

que os mesmos operem em caráter provisório; 

c) Fiscalizar o exercício das atividades econômicas em geral, principalmente 

quanto à observância da obtenção do Alvará de Localização e 

Funcionamento e demais obrigações inerentes ao poder de polícia do 

Município; 

d) Elaborar e proferir decisões ou delas participar, no curso do processo 

administrativo tributário, bem como em processos de consulta, restituição 

ou de compensação de tributos e ainda nos processos de reconhecimento 

de benefícios fiscais; 

e) Participar do Conselho Fiscal, nele proferindo voto; 
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f) Realizar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na 

legislação específica, inclusive aqueles relacionados com a apreensão de 

mercadorias, livros, documentos, materiais, mídias eletrônicas, discos 

rígidos de computadores, equipamentos e assemelhados; 

g) Examinar a contabilidade de sociedade empresariais, de empresários, de 

órgãos e entidades, fundos e de demais contribuintes; 

h) Orientar os contribuintes acerca da correta interpretação da legislação 

tributária; 

i) Requisitar, em autos de procedimento administrativo tributário, 

informações de interesse do Fisco Municipal às instituições bancárias e às 

cooperativas de crédito mútuo, resguardando o sigilo de documentos e de 

dados eventualmente recebidos; 

j) Criar e manter banco de substitutos tributários;   

k) Supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte; 

l) Lavrar autos de infração e termos de constatação fiscal; e 

m) Constituir, mediante lançamento, os créditos tributários. 

II – Exercer as demais atividades inerentes à competência das Secretaria 

Municipal de Finanças. 

III – Desempenhar, em caráter geral e concorrente, as demais atividades inerentes 

à competência da Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 1º No exercício das suas atribuições, os Agentes de Fiscalização Tributária não 

se sujeitam às limitações impostas pelos artigos 1.190 a 1.192 da Lei Federal n. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), obedecidos os preceitos 

do artigo 1.193 do mesmo Diploma Legal. 

§ 2º O prefeito Municipal regulamentará as atribuições do cargo de Agente de 

Fiscalização Tributária II, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observados as 

disposições deste artigo. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor no dia de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, em 03 

de abril de 2017. 

 

JOSIMAR MARQUES BARBOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 


