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LEI MUNICIPAL Nº 346/2021.

ALTERA  O INCISO  V DO ARTIGO  3º
DA LEI Nº 148/2009 PARA EXIGIR QUE
O CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
DE  AGENTE  DE  TRIBUTAÇÃO,
ARRECADAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO
PASSE A EXIGIR DIPLOMA DE NÍVEL
SUPERIOR  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO  MUNICIPIO  DE
BORBOREMA,  Estado da  Paraíba,  no uso  de suas  atribuições  legais,  que lhe  são
conferidas  pelo  artigo  165,  parágrafo  1º,  da  Constituição  Federal,  faço  saber  que  o
PODER LEGISLATIVO aprova, e eu, sanciono a presente LEI:

Art. 1º. O inciso V do artigo 3º da Lei nº 148/2009 passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 3º Cada grupo, abrangendo várias atividades, compreende os seguintes
requisitos e atribuições:

V - Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF – Os cargos inerentes
ás  atividades  de  Fiscalização,  Tributação  e  Arrecadação  de  tributos
municipais,  compreendidos  nos  cargos  de  Agente  de  Fiscalização,
Tributação  e  Arrecadação  para  cujo  desempenho  é  exigido  diploma  ou
certificado  de  conclusão  no  ensino  superior  em  instituição  educacional
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC,
com  experiência  comprovada  na  área  de  tributação,  atestada  esta  por
profissional de notória especialização na área, destina-se ao cumprimento da
legislação  tributária  acessória  ou  principal,  coletar  dados  e  informações
necessárias  ao  cadastro  técnico  municipal,  realizando  diligências,
compreendo o grupo ocupacional de Agente de Fiscalização, Tributação e
Arrecadação; estabelecer as politicas, diretrizes e programas de Segurança
Publica e Fiscalização do Transito, no que diz respeito a garantir o pleno
exercício  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,  individuais,  coletivas,
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sociais  e  politicas  e  ainda  a  proteção  dos  bens,  serviços  e  instalações
municipais,  estabelecidas  nas  Constituições  Federal  e  Estadual  e  na  Lei
Orgânica  Municipal.  Promover  Convênios  com a  anuência  do  Chefe  do
Poder Executivo com Órgãos Municipais,Estaduais e Federais e Empresas
Particulares, visando cooperação e/ou obtenção de recursos financeiros para
solução dos problemas de segurança pública e de fiscalização do transito no
Município de Borborema. Articular e apoiar as ações de Segurança Publica
desenvolvidas  por  Forças  de  Segurança  Estadual  e  Federal  dentro  dos
limites  do  Munícipio.  Definir  e  fiscalizar  as  aplicações  de  recursos
financeiros  destinados  ao  desenvolvimento  de  programas  de  Segurança
Publica e Fiscalização de Trânsito. Participar das campanhas de Educação
relacionadas com Segurança Pública e Fiscalização do Trânsito. Estabelecer,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Transportes e Infra-Estrutura
Urbana,  as  diretrizes,  o  gerenciamento  e  as  prioridades  de  policiamento,
controle  e  fiscalização  do  transito  nas  vias  e  logradouros  municipais.
Planejar, fixar diretrizes, coordenar e executar a operação, a fiscalização e o
policiamento do transito. Colaborar com Campanhas e demais atividades de
outros  Órgãos  Municipais  que  desenvolvam  trabalhos  correlatos  com as
missões  da  Guarda  Civil  Municipal.  Contribuir  para  a  prevenção  e  a
diminuição  da violência  e  da  criminalidade,  promovendo a  mediação  de
conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Promover a
proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Promover a proteção
do meio ambiente, do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico
do Município. Realizar policiamento preventivo permanente no território do
Município  para  a  proteção  da  população,  agindo  junto  á  comunidade
objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação
dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Prevenir e
inibir atos delituosos que atendem contra os bens e serviços e instalações
municipais,  priorizando  a  segurança  escolar.  Estabelecer  mecanismos  de
interação com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e
projetos  locais  voltados  á  melhoria  das  condições  de  segurança  nas
comunidades. Estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União, por
meio  de celebração de  convênios,  com vistas  a  implementação de ações
policiais  integradas  a  preventivas.  Estabelecer  articulação  vistas  a
implementação com órgãos municipais  de politica  sociais,  visando ações
interdisciplinares  de  segurança  no  município.  Praticar  demais  atos
pertinentes ás atribuições que lhe forem outorgada ou delegada por Decreto
pelo Prefeito Municipal. Desempenhar outras atribuições afins. 

Art. 2º. A partir da publicação desta Lei, os editais de concursos para provimento de
cargos de Agentes de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF para o município
de  Borborema  deverão  exigir  diploma  de  nível  superior  em  instituição  de  ensino
devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.
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Art. 4º. Os Cargos de Agente de Tributação, Arrecadação e Fiscalização com exigência
de nível médio serão extintos no momento em que sejam declarados vagos, respeitados
os direitos adquiridos dos servidores efetivos que ingressaram no serviço público sob a
égide da legislação em vigor a época do concurso.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

                   Gabinete da Prefeita Constitucional de Borborema, em 16 de junho de 2021.

Gilene Cândido da Silva Leite Cardoso
Prefeita Constitucional
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