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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2018 

De 22 de maio de 2018 

 

 

 ALTERA ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAL 

TRIBUTÁRIO CONSTANTE NO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO 

EFETIVO, ALTERA O ANEXO 15 DA LEI COMPLEMENTAR N° 839/2005 E 

ALTERAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

   

O povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG, por seus 

representantes, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

 

    Art. 1º - As atribuições do cargo de provimento efetivo de fiscal tributário 

constante do Anexo 15, da Lei Complementar n° 839/2005, alterada pelas Leis Complementares n°s 

1025/2013, 1030/2013 e 1084/2014, que "instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do Executivo 

Municipal de Cruzeiro da Fortaleza" passa a ser a seguinte: 

 

 

Fiscal Tributário: prestar serviços de atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas 

à tributação, fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, 

balanços e outros documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos 

em leis, regulamentos e no código tributário municipal; instruir processos tributários, efetuando levantamentos 

físicos e diligências; orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas tributárias municipais; 

colaborar com as cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar 

estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do 
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pagamento das taxas e impostos municipais; manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes 

municipais; verificar a legislação fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das 

contribuições, junto ao órgão municipal ou instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar 

demais trabalhos inerentes à fiscalização tributária; executar outras tarefas correlatas. 

 

 

     

    Art. 2° - O anexo 15 da Lei Complementar n° 839/2005, com as alterações 

propostas por esta Lei Complementar, passa a ser o seguinte: 

 

ANEXO 15 

ESPECIFICAÇÕES DAS CLASSES DE CARGOS 

 

 

QT. CLASSE DE 

CARGO 

QUADRO 

SETORIAL 

OBJETIVO E NATUREZA DO CARGO REQUISITO 

MÍNIMO: 

ESCOLARIDADE 

20 Fiscal 

Tributário 

Q.S. 

Administração 

Objetivo Geral: prestar serviços de 

atividades de fiscalização tributária 

fazendária; controlar tarefas relativas 

à tributação, fiscalização e 

arrecadação; examinar e analisar 

livros fiscais e contábeis, notas fiscais, 

faturas, balanços e outros documentos 

dos contribuintes; expedir notificação, 

autos de infração e lançamentos 

previstos em leis, regulamentos e no 

código tributário municipal; instruir 

processos tributários, efetuando 

Formação 

escolar: ensino 

médio completo 
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levantamentos físicos e diligências; 

orientar e fiscalizar o cumprimento 

das leis, regulamentos e normas 

tributárias municipais; colaborar com 

as cobranças da Secretaria de Fazenda, 

em razão de obras públicas 

executadas; visitar estabelecimentos 

comerciais, industriais e prestadores 

de serviços com a finalidade de 

fiscalização do pagamento das taxas e 

impostos municipais; manter 

atualizado o cadastro econômico de 

contribuintes municipais; verificar a 

legislação fazendo uso nas situações 

pertinentes; emitir guias para o 

recolhimento das contribuições, junto 

ao órgão municipal ou instituições 

financeiras; elaborar relatório de 

vistoria; executar demais trabalhos 

inerentes à fiscalização tributária; 

executar outras tarefas correlatas. 

     

                                                              Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

    Cruzeiro da Fortaleza, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 030/2018 

DE 12 DE JUNHO DE 2018 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DESCONTOS PARA PAGAMENTO, À 

VISTA OU PARCELADO, DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO-TRIBUTÁRIOS EM 

FAVOR DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, observadas as condições fixadas nesta lei complementar, 

descontos para pagamento de créditos tributários e não-tributários, já inscritos em dívida ativa ou não, em 

favor do Município, vencidos até 31 de dezembro de 2017, da seguinte forma:  

I - para pagamento integral e à vista: 

a) desconto de 90% (noventa por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, em até 30 (trinta) dias 

contados da publicação desta Lei Complementar;  

b) desconto de 85% (oitenta e cinco por cento) sobre o valor das multas moratórias e dos juros de mora, em até 

60 (sessenta) dias contados da publicação desta Lei Complementar; 

c) desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, em até 90 (noventa) dias 

contados da publicação desta Lei Complementar; 

II - para pagamento parcelado: 

a) desconto de 70% (setenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, para pagamento em até 

06 (seis) parcelas mensais;  

b) desconto de 60% (sessenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, para pagamento de 07 

(sete) até 12 (doze) parcelas mensais;  
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c) desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, para pagamento de 13 

(treze) até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. 

 

§ 1º - O recolhimento integral e à vista do saldo devedor objeto de parcelamento de que trata o inciso II do 

caput deste artigo, após 30 de julho de 2018, assegura ao contribuinte os mesmos descontos previstos na alínea 

“c” do inciso I do caput deste artigo, desde que o parcelamento se encontre regular. 

 

§ 2º - O pagamento integral e à vista ou o parcelamento de créditos previstos neste artigo importa o 

reconhecimento da dívida e a incondicional e definitiva desistência de eventual ação judicial, reclamação ou 

recurso administrativo correspondente ou relacionado a eles. 

 

§ 3º - A adesão ao disposto neste artigo deverá ser feita até 31 de dezembro de 2018. 

 

Art. 2º - O atraso no pagamento de qualquer parcela por período superior a 90 (noventa) dias, implicará o 

cancelamento do parcelamento e a restauração do valor original dos créditos reduzidos na forma desta lei, 

relativamente às parcelas não pagas. 

 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a dar baixa nos créditos referentes a ISS, IPTU e taxas municipais 

correspondentes a fatos geradores anteriores ao exercício de 2012, cujos débitos não foram ajuizados 

judicialmente, atingidos pela prescrição quinquenal. 

 

Art. 7º - Os benefícios concedidos por esta lei não geram direito à compensação ou à restituição de quaisquer 

quantias pagas anteriormente ao início de sua vigência. 

 

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a encaminhar notificação pessoal a todos os contribuintes 

inadimplentes constando os benefícios a serem concedidos por esta Lei Complementar. 
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Art. 9° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 12 de junho de 2018. 

 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 031/2018 

DE 12 DE JUNHO DE 2018 

     

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA INSTITUÍDA 

PELA LEI COMPLEMENTAR N° 830 DE 05 DE SETEMBRO DE 2005, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES PARA INSERIR 

DENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA SEÇÃO DA CULTURA, AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

VINCULADA À IGUALDADE RACIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

    O Povo do Município de Cruzeiro da Fortaleza, por seus representantes aprovou e eu, 

em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1° - Ficam inseridas nas atribuições da Seção de Cultura, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, 

Finanças e Cultura, o desenvolvimento de políticas públicas de promoção de igualdade racial, dentre elas: 

a) Executar, em âmbito municipal, programas voltados à implementação de políticas de ações afirmativas visando a 

promoção da igualdade e a garantia dos direitos da população negra, através de uma abordagem Inter setorial, 

dialogando com as diversas áreas do governo, a exemplo de saúde, educação, segurança, trabalho e cultura. 

b) Conduzir ações e projetos voltados para o combate ao Racismo Institucional nos órgãos governamentais; 

c) Conduzir ações e projetos voltados para o enfrentamento e prevenção do racismo e demais formas de 

intolerância; 

d) Promover ações que visem o apoio à juventude negra; 

e) Manter diálogo e acompanhamento de projetos e demandas de entidades do movimento negro; 
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f) Implementar as políticas públicas necessárias à redução da desigualdade racial; 

g) Participar ativamente de projetos e ações do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR. 

h) Participar da definição e promoção de políticas Inter setoriais visando a efetivação dos direitos econômicos, 

sociais e culturais e a não reprodução da discriminação; 

i) Elaborar, promover, estimular e implementar políticas de comunicação que promovam a igualdade; 

 

 Art. 2° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 12 de junho de 2018. 

 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 


