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DECRETO Nº 13.348 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 

 
 
REGULAMENTA O ENQUADRAMENTO DO CARGO DE FISCAL DE 
RENDAS PARA O CARGO E CARREIRA DE AUDITOR FISCAL 
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE QUE DISPÕE A LEI Nº 
3.421, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

 

O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 

pelo art. 64, inciso XXI, da Lei Orgânica Municipal, em atendimento ao Mem. 

nº 517/2017/SEAD/PNV, protocolizado sob o nº 490950, datado de 02 de 

outubro de 2017, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica regulamentado, na forma deste Decreto, o enquadramento e a 

carreira constante na Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017, que dispõe 

sobre a transformação do cargo de Fiscal de Rendas em Auditor Fiscal de 

Tributos Municipais. 

 

Art. 2º - A investidura inicial na carreira de Auditor Fiscal de Tributos 

Municipais se dará no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais – 

Nível I, mediante aprovação prévia em concurso público ou por enquadramento 

dos servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Rendas. 

 

Parágrafo Único - Ficam enquadrados, no cargo de Auditor Fiscal de Tributos 

Municipais, conforme a Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017, os 

servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Rendas. 

 

Art. 3º - Os cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, organizado em 

carreira conforme determina o art. 37, inciso XXII, da Constituição 

Federal, têm suas atribuições, quantidades, vencimentos e outros requisitos 
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ou atributos previstos nos anexos da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 

2017. 

 

Art. 4º - O ingresso inicial na carreira de Auditor Fiscal de Tributos 

Municipais dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 3.421, 

de 28 de setembro de 2017. 

 

Art. 5º - Os servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Rendas, de 

provimento efetivo do quadro atual da administração municipal, serão 

enquadrados no cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipal – Nível I, 

constantes do anexo I da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 2017. 

 

§ 1º - O enquadramento de que trata o caput deste artigo se dará na tabela 

de vencimentos constantes do anexo II da Lei nº 3.421, de 28 de setembro de 

2017, e no mesmo padrão ou letra correspondente aos vencimentos do cargo de 

Fiscal de Rendas e constantes da tabela de vencimentos de que trata o anexo 

II da Lei nº 2.025/94, e suas alterações, em que o servidor estava 

posicionado para fins de correspondentes vencimentos padrões fixados na Lei 

3.421/2017. 

 

Art. 6º - Dentre os requisitos previstos para ingresso no início da 

carreira de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, mediante aprovação 

prévia em concurso público, deverá ser exigido também, no ato da 

investidura, a comprovação de formação em ensino superior reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

 

Art. 7º - Para a progressão na faixa de vencimentos, dever-se-á observar os 

mesmos critérios e requisitos adotados para os demais servidores da 

Prefeitura Municipal, nos termos da Lei ou em regulamento específico. 

 

Art. 8º - Para a promoção na carreira de forma vertical, mantendo-se o 

respectivo padrão de vencimento em que o servidor se encontra na tabela, 
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com a aplicação dos valores correspondentes ao nível que passe a ocupar com 

a promoção, observar-se-á os seguintes termos: 

 

I – Do Nível I para o Nível II: 

 

a) assiduidade e; 

 

b) 10 (dez) anos de efetivo exercício na área de Fiscalização de Tributos 

Municipal, no âmbito da Prefeitura de Nova Venécia e; 

 

c) Pós-graduação na área Tributária (INSTITUIÇÃO RECONHECIDA PELO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC).  

 

II – Do Nível II para o Nível III: 

 

a) os elencados nas alíneas a, b e c do inciso I do caput deste artigo; 

 

b) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na área de Fiscalização de 

Tributos no âmbito da Prefeitura de Nova Venécia, devendo ser considerado 

no cômputo deste prazo o tempo previsto no inciso I, alínea “b”, do caput); 

 

c) curso de capacitação na área Tributária com carga horária não inferior a 

280 horas. 

 

§ 1º - O Auditor Fiscal de Tributos Municipais que preencher os requisitos 

obrigatórios, elencados no inciso I e II e suas respectivas alíneas, deverá 

preencher requerimento, solicitando a mudança de nível, ao chefe do 

executivo, que encaminhará para análise e comprovação dos requisitos no 

prazo não superior a 30 dias. 

 

§ 2º - Comprovado o direito à mudança do nível, o chefe do poder executivo, 

determinará à Secretaria de Administração providências, no prazo não 
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superior a 15 dias, para a mudança de nível do servidor para o nível 

seguinte, aplicando-se a tabela do anexo II, da Lei 3.421/2017. 

 

§ 3º - Em caso de omissão ou descumprimento do Chefe do Executivo, nos 

casos estabelecidos neste artigo, a mudança de nível será considerada 

efetivada para todos os efeitos legais, não podendo a administração 

descumprir os preceitos desta lei. 

 

§ 4º - Para o efeito do que trata o §3º deste artigo, o Auditor Fiscal de 

Tributos Municipais que comprovadamente preencher os requisitos 

obrigatórios para mudança de nível, fará requerimento de solicitação 

diretamente ao departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 9º - Aplicar-se-á aos ocupantes de cargos previstos na Lei nº 3.421, 

de 28 de setembro de 2017, as normas estabelecidas na Lei nº 2.021/94, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, e, no que 

couber, aos dispositivos da Lei nº 2.025/94 e suas alterações. 

 

Art.10 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.11 - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 14 dias do mês de novembro de 

2017. 

 

 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 


