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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES 
 
- Fiscal de Tributos e Obras: 
• Fiscalizar o cumprimento do Código Tributário Municipal, Código de Postura, Código de 

Edificações e Zoneamento e demais disposições legais e regulamentares pertinentes. 

• Verificar a exatidão dos lançamentos efetuados pelo contribuinte nos livros fiscais e 
contábeis à vista dos documentos correspondentes. 

• Efetuar diligências para verificação de notas fiscais de prestação de serviços, apuração 
de denúncias, concessão de inscrição municipal e informações em processo fiscal. 

• Notificar e aplicar penalidades previstas em lei e regulamentos municipais. 

• Localizar evasões ou clandestinidade de receitas municipais. 

• Atender consultas de caráter tributário, fiscal de posturas, edificações e zoneamento. 

• Cooperar na atualização e aperfeiçoamento da legislação tributária e de planejamento 
urbano. 

• Executar inspeção em livros, documentos, registros e imóveis, para constatar a 
satisfação plena do Crédito Tributário Municipal. 

• Fiscalizar o transporte coletivo municipal, os táxis e lotações, os serviços funerários e 
outros serviços municipais permitidos, autorizados ou concedidos pelo Município. 

• Desincumbir-se de outras atribuições ou tarefas semelhantes. 
 

- Médico Veterinário: 
• Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígio-sanitária e controlo hígiosanitário 

das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos 
estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, 
transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou 
produtos de origem animal e seus derivados; 

• Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e 
estabelecimentos referidos na alínea anterior; 

• Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento 
nosonecrológico dos animais; 

• Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adoptar prontamente as 
medidas de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional 
sempre que sejam detectados casos de doenças de caráter epizoótico; 

• Emitir guias sanitárias de trânsito; 

• Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela 
autoridade sanitária veterinária nacional do respectivo município; 

• Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse 
pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos 
estabelecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos 
de origem animal. 

• Fornecer dados estatísticos de suas atividades; 

• Apresentar relatório de suas atividades; 

• Dirigir veículos oficiais para o desempenho das atribuições do cargo. 
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• Desempenhar outras tarefas afins, de acordo com a necessidade da Administração 
pública. 

 

 


