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LEI COMPLEMENTAR N . 0 107, DE 20 DE JUNHO DE 2017.
(Dispõe sobre atribuições para cargo público do Quadro de Pessoal do Município de :Mira Estrela
e dá outras providências).
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MÁRCIO HAMILTON CASTREQUINI BOREGES, Prefeito
Municipal de Mira Estrela, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Mira Estrela aprovou e eu Promulgo a seguinte Lei:-
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ara os cargos públicos de "FISCAL MUNICIPAL", constantes do
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Carga Horária
Atribuições/atividades
Cargo
Atribuições do cargo: Realizar lançamentos de créditos
Fiscal
40 horas
Municipal tributários, executar atividades de fiscalização tributária
semanal
fazendária; controlar tarefas relativas à tributação,
fiscalização e arrecadação. Acompanhar o andamento
das construções em geral do Município, públicas e
particulares conforme o caso, a fim de constatar sua
conformidade com as plantas devidamente aprovadas;
verificar sobre construções clandestinas, aplicando todas
as medidas cabíveis; distribuir tarefas nos setores de
serviços urbanos e rurais, fiscalizar os serviços urbanos
e rurais, acompanhar os serviços de maquinas nas ruas
da cidade bem como na área rural, evitando acidentes,
executar outras tarefas correlatas ao cargo.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta da dotação orçamentária do
Orçamento Fiscal, suplementadas se necessário.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Município de Mira Estrela, 20 de Junho de 2017.

de Mira Estrela, na data supra por
á afo 2°. do Artigo 50 da Lei

