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PROJETO DE 	LEI N.°036/19 
=DE 14 ]I)E MAJO DE 2019= 

"DEFINE AS ATRIBUIcôES PARA Os CARGOS 
DE FISCAL DE RENDAS E FISCAL DE 
FINANcAS, AMBOS CONSTANTES DO ANEXO I 
DA LEI MUNICIPAL N.° 1702/93, COM SUAS 
POSTERIORES ALTERAcÔES, NA FORMA QUE 
ESPECI 

o SENROR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRlBulçOEs QUE 
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Camara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou o Projeto de Lei n.° 036/19, de autoria do Executivo, e ele sanciona e 
prornulga a seguinte Lei: 

ARTIGO V. Ficam, por esta Lei, definidas e introduzidas as 
atribuiçOes para o cargo de Fiscal de Rendas (Lei Municipal n° 2.329, de 31 de 
agosto de 1999); e para o cargo de Fiscal de Finanças (Lei Municipal n° 1.893, de 
06 de dezembro de 1995), ambos constantes no Anexo I da Lei Municipal n.° 
1702/93, corn suas posteriores alteraçOes, conforrne segue: 

	

I- 	Aos cargos de Fiscal de Rendas e Fiscal de Financas ficam 
atribuidas as funçöes de: Realizaçao dos procedirnentos fiscais de diligéncia e de 
auditoria fiscal, relativos aos tributos municipais, obter elementos que Ihe permita 
verificar a exatidao das declaraçOes apresentadas pelos sujeitos passivos, e 
determinar, corn precisäo, a natureza e o rnontante dos respectivos creditos dos 
tributos municipais para o lançarnerito de credito tributário, por meio da lavratura de 
instrurnentos fiscais adrninistrativos próprios. 

ARTIGO 21 . Esta Lei entra ern vigor na data da sua publicaçao, 
revogadas as disposiçOes ern contrário. 

Prefeitura Municioaljtaplis, 14 dw'fio de 2019. 

R0 MARCONI 
Municipal 
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JardinOpolis, 14 de maio de 2019. 

OFICIO N.° 125/19 
PROJETO DE LEI N.° 036/19 
Mensagem fl. 0  036/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encaminhamos a Vossas Exceléncias, o Projeto de Lei que "DEFINE AS 
ATRIBUIOES PARA OS CARGOS DE FISCAL DE RENDAS E FISCAL DE FINANQAS, 
AMBOS CONSTANTES DO ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N.° 1702/93, COM SUAS 
POSTERIORES ALTERAçOES, NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

0 presente Projeto de Lei tern por escopo definir a atribuiçäo dos cargos de 
Fiscal de Rendas e Fiscal de Finanças. 

Referida definiçao se faz muitissirno necessária urna vez que quando da 
criaçao dos referidos cargos nao foram estabelecidas suas atribuiçöes nas respectivas 
normas legais, constando apenas ern Edital de Concurso — e, necessário se faz agora pois, 
o Municipio precisa firrnar convênio corn a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), 
ern norne da Uniâo, onde esta Ultirna delegarã atribuiçoes de fiscalizaçâo, inclusive a de 
lançarnento de creditos tributãrios, e de cobrança relativas ao Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural ao nosso Municipio (instruçâo normativa n°. 1640, de 11 de rnaio de 2016). 

Conforme orientaçâo (dcc. Anexo) os nossos Fiscais necessitarn dessa 
atribuiçào por Lei Municipal para poder operar o sistema da Receita Federal onde realizarão 
curso espeolfico para fiscalizar, lançar e cobrar o crédito tributário do referido tributo. 

Para tanto, submeternos a alta apreciacâo de Vossas Exceléncias, a presente 
matéria, pedindo que a mesrna seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na 
qua[ fica desde já, pelo presente, solicitada. 

Aproveitarnos a 	ortunidade para renovar a Vossa Exceléncia e dernais 
nobres Vereadores, os nossqs-nais si eros protestos de estirna, consideracâo e apreço. 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal de 
JARDINOPOLIS-SP. 
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As regras para celebraço de Convênio relativo ao ITR esto descritas na Instruçäo Normativa RFB no 1.640, de 
11 de maiD de 2016. 

Antes de efetivamente assinar 0 Terrno de Opço pelo convênio 0 ente federativo deverâ dispor de 

I - estrutura tecnologia da informaçâo suficiente para acessar os sistemas da RFB, que contemple equiparnentos 
e redes de comunicaçâo; 

H - lei vigente instituidora de cargo corn atribuiço de Iançarnento de créditDs tributários; 

III - servidor aprovado em concurso püblico de provas ou de provas e titulos para o cargo de trata 0 inciso 
anterior, em efetivo exercicio; e 

IV - Certificado Digital do rnunicipio (e-CNPJ). 

Para iniciar o processo de celebração de convènio o ente federativo deverá manifestar sua intenço assinando, 
eletronicamente, 0 Terrno de Opçäo e o Modelo de Convênio que estho disponibilizados no ambiente e-
CAC/Convénios e Parceiros. 

0 Termo de 0pço e Modelo de Convênio serâo formatados corn os dados: nome/LJF do municiplo e nome/CPF 
do prefeito e seguiro eletronicamente para assinatura do representante da Secretaria Especial da Receita 
Federal. No sendo necessthrio imprirnir e assinar os docurnentos. 

Ac, assinar eletronicamente o Termo de Opço (disponivel no Centro Virtual de Atendirnento ao Contribuinte - 
CAC) aprovado pela Resoluço CGTTR n° 1, de 24/09/2018, 0 Ente Federado adere, formalmente e na mesma 
data da opçâo, ao modelo padrào de convênio constante dos Anexos I ou II da Instrução Normativa RFB n° 
1.640, de 11/05/2016, comprornetendo-se a curnprir Os seus objetivos, na forma e nas condiçáes estabelecidas 
em suas cláusulas. 

Bquisitos minimos de conflgutacào de méqujnapara a reaIizaço da assinatura eletrônica: 

Browser Internet Explore 11; 

• Google Chrome (a partir da verso 35) ou Mozila Firefox; 

• Java verso 8.0. 

Após a assinatura dos docurnentos, o registro cia assinatura é exibido nos sistemas iriternos cia RFB e a unidade 
RFB de jurisdição ira intimar 0 ente federativo para a apreseritação da docurnentaço ou o ente federativo 
poderá se antecipar e apresentar a docurnentaço abaixo relacionada: 

a) Cópia de lei vigente instituidora de cargo corn atribuição de lançarnento de créditos tributàrios no seu âmbito 
distrital ou municipal, conforme 0 caso, publicada na respectiva imprensa oficial; 

b) Indicaço nominal dos servidores aprovados em concurso pOblico de provas ou de provas e titulos para o 
cargo de que trata o item "a" e em efetivo exercicio; 

c) Cópia dos editais de abertura e de hornoloqaço do concurso páblico em que tenham sido aprovados Os 

servidores indicados conforme o item "b" para provirnento do cargo previsto na lei de que trata 0 item "a", 
publicados na respectiva imprensa oficial; 

d) Atos de nomeaço dos servidores para o cargo previsto no item "a", em decorréncia do concurso páblico de 
que trata o item "c", publicados na respectiva irnprensa ofidal; 

e) declaraço de que possui estrutura ern tecnologia cia informaçào adequada e suficiente para acessar Os 

sistemas da RFB, contemplando equipamentos e redes de comunicaçâo; 
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A documentaço descrita nos itens b, c e d deve referir-se aos servidores que vo efetivarnente executar 0 
procedimento fiscal e operar as sistemas da RFB necessários a execuçâo dessa fiscalização, ou que já estejam 
realizando este trabalho. 

A documentaçao poderá ser entregue em meio digital ou em melo papel na unidade da RFB de sua 
circunscriço; Cu ser anexada eletronicamente a e-dossiê, par melo do Programa Gerador de Solicitaçâo de 
Juntada (PGS), passIvel de acesso a partir do E-cac, disponivel no sItio da Receita Federal do Brasil na internet. 

Após a entrega da documentaçâo comprobatória, o ente federativo, deverâ aguardar a comunicaçâo de 
deferimento Cu indeferimento da opçâo que será feita pela Delegacia da RFB de jurisdiço. 

Havendo 0 deferirnento da opçâo, o convênio seguirth para assinatura pelo representante RFB e depois para 
publicaçâo em DOU. 

Corn a publicaço do convênio em DOU, ele é considerado vigente e somente apOs esse momenta 0 

representante legal do ente federativo deverá acessar 0 ambiente e-CAC para solicitar permisso de aceeso ao 
Portal JTR e participar de treinamento ITR EAD. 

A participaço e conclusäo do treinamento ITR EAD é uma etapa importante do fluxo de celebraçao, momenta 
em que as servidores municipals serâo capacitados a operar as sistemas RFB e estaro, após a conclusâo, aptos 
a trabalbar na cobrança e fiscalizaçao do ITR. 

Após a conclusâo do treinamento, o representante legal do municiplo deverá solicitar, no Portal JTR, o 
cadastramento dos servidores municipals , imprimir o Formulrio e enviar, juntamente com o certificado de 
conclusâo do treinamento, para a unidade da RFB de jurisdicao. 

o ente federativo serâ informado sabre a conclusão do cadastramento nos sistemas. 

o ente federativo fará jus a l00% do produto da arrecadação referente aos imóveis nele situados, a partir do 
cadastramento de seus servidores. 
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