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PROJETO DE LEI Nº.:            /2019 
 

 

 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo no Calendário Oficial do 

Estado o Dia do Auditor Fiscal de 

Atividades Urbanas, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 05 do mês de julho. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, que consolida a 

legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos 

de relevantes datas e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado, passa a 

vigorar acrescido de item com a seguinte redação:  

 

“Dia do Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, a ser comemorado, anualmente, no dia 

05 do mês de julho.”  

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

ALEXANDRE XAMBINHO 

ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL 

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 
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JUSTIFICATIVA 

 
Estamos apresentando essa proposição com o objetivo de homenagear a classe de Auditor 

Fiscal de Atividades Urbanas. 

 

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas é responsável por exercer plenamente o poder de 

polícia administrativa em todo o território de sua circunscrição; acompanhar e defender o 

cumprimento dos atos do poder de polícia administrativa; representar à autoridade 

competente contra infratores das ordens da polícia administrativa e de outras incursões 

criminais por parte deles; apreender materiais, equipamentos, objetos ou documentos que 

comprovem irregularidades; orientar a comunidade na interpretação da legislação; prestar 

orientação técnica; participar de campanhas educativas; apurar as denúncias e reclamações, 

preservando a identidade do denunciante ou do reclamante, e adotar as medidas legais 

cabíveis; supervisionar, planejar ou coordenar as ações de fiscalização; promover a 

articulação interinstitucional, a cooperação técnica e participar da realização de ações 

fiscais integradas; realizar estudos para levantamento de necessidades de melhoria dos 

procedimentos adotados; levantar e fornecer dados estatísticos e emitir relatórios; executar 

as funções de lançamento e fiscalização de taxas oriundas do exercício do poder de polícia, 

no âmbito de sua competência; observar, na execução de suas atividades, as normas de 

higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades da mesma natureza e nível de 

complexidades determinadas em legislação específicas; além de outras atribuições 

estabelecidas em lei, de acordo com a respectiva área de especialização. 

 

Por ser uma profissão pouco conhecida, porém de grande relevância para toda a sociedade, 

apresento a presente proposição como forma de homenagear os Auditores Fiscal de 

Atividades Urbanas. 

 

Pelo exposto pedimos aos Nobres Pares pela APROVAÇÃO desta proposição e ao 

Excelentíssimo Senhor Governador a Sanção.  
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