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EDITAL N°. 04/2013 

 

SECRETARIA DA GESTÃO E ORÇAMENTO 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital nº 04/2013, na forma 
que segue: 

1.1 Retificar a escolaridade necessária para o cargo de “BIBLIOTECÁRIO” da tabela do 
item 2.1.1 para incluir a necessidade de “registro no Conselho ou Órgão 
Fiscalizador do Exercício da Profissão”. 

BIBLIOTECARIO 1 2978,08 Curso superior em Biblioteconomia, com registro no 
Conselho ou Órgão Fiscalizador do Exercício da 
Profissão. 

1.2 Acrescentar ao anexo 1 as atribuições do cargo de Auditor Fiscal, conforme segue: 
 

i. Elaborar, emitir e expedir notificações, intimações, mapas de 
levantamento, formulários, fichas de visitas, pareceres, minutas e outros, 
visando o fornecimento de informações pertinentes, bem como 
contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação tributária municipal e 
para o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e procedimentos. 

ii. Avaliar, planejar, promover, executar ou participar de programas de 
pesquisa, aperfeiçoamento ou capacitação relacionados à Administração 
Tributária. 

iii. Difundir a legislação, atendendo a contribuintes, prestando-lhes 
informações, bem como proporcionar instituições atualizadas, mantendo-
se informado a respeito da política de fiscalização, acompanhando as 
divulgações feitas em publicações oficiais e especializadas. 

iv. Emitir, de acordo com a legislação vigente, termos fiscais referentes a 
autuações, bem como instaurar processos administrativos-fiscais, 
realizando inventários de empresas e demais entidades, procedendo a 
identificação e qualificação dos mesmos. 

v. Assessorar autoridades superiores ou órgãos prestando-lhes assistência 
especializada, com vista à formulação e adequação da política tributária ao 
desenvolvimento econômico, envolvendo planejamento, coordenação, 
controle, supervisão, orientação e treinamento. 

vi. Examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, 
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade de 
sujeito passivo para o qual haja processo administrativo instaurado ou 
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procedimento fiscal em curso, quando considerado pelo Diretor do 
Departamento responsável pela fiscalização do tributo objeto da verificação 
e indispensável para a conclusão da fiscalização. 

vii. Manter-se atualizado sobre as políticas de fiscalização e administração 
tributária, a fim de difundir e atualizar as legislações municipais. 

viii. Constituir o crédito tributário, mediante lançamento, procedendo a revisão 
de ofício, homologando, aplicando as penalidades previstas na legislação, 
entre outros. 

ix. Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos de auditoria, diligência, 
perícia e fiscalização, objetivando verificar o cumprimento das obrigações 
tributárias do sujeito passivo, praticando atos definidos na legislação 
específica. 

x. Autorizar e supervisionar o credenciamento de usuários de sistemas 
tributários informatizados, bem como avaliar e especificar os parâmetros 
de tratamento de informação, com vistas às atividades de lançamento, 
arrecadação, cobrança e controle de tributos e contribuições. 

xi. Informar os débitos vencidos e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa 
antes do termo prescricional. 

xii. Planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de fiscalização, 
arrecadação e de cobrança de impostos, taxas e contribuições, visando o 
cumprimento da legislação vigente. 

xiii. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. 

xiv. Ministrar treinamento, palestra e/ou aula de aperfeiçoamento do pessoal 
técnico e auxiliar, realizando-as em serviço, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de 
atuação. 

xv. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras secretarias, 
outras entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas 
identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e 
programas de trabalho afetos ao Município. 

xvi. Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional. 
 
Brusque, 31 de janeiro de 2014. 
 
 

 


