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DECRETO Nº 0216/2019 

Em, 07 de novembro  de 2019 
 
 

   REGULAMENTA A LEI Nº 3.162/2016. 
 
 
    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
 
   D E C R E T A: 

 
 

Capítulo I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 
   Art. 1º - O presente decreto regulamenta a Lei Municipal nº 3.162/2016, que dispõe sobre a 
contratação de vigilância armada 24h nas agências bancárias públicas e privadas e nas Cooperativas de 
Crédito no âmbito do Município de Butiá. 
 
   Art. 2º - A função fiscalizatória compete ao Município de Butiá, no exercício de seu poder de 
polícia, e será prestada por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no Núcleo de Fiscalização 
e pelo Procon Municipal. 
 
   Parágrafo único. Compete aos servidores citados no caput a lavratura de autos de infração, 
a imposição de penalidades e a decisão de casos omissos ou duvidosos. 
 
   Art. 3º - Os servidores ocupantes do cargo de fiscal, mediante apresentação da sua 
identidade funcional, terá acesso imediato às agências bancárias públicas e privadas no Município, 
independentemente de qualquer formalidade ou espera. 
 
   Art. 4º - A aplicação de penalidades não isenta o infrator das demais sanções e medidas 
administrativas ou judiciais cabíveis, tampouco da obrigação de reparar o dano ou do atendimento da 
exigência resultante da infração. 
 
   Art. 5º - O presente Decreto não dispensa a observância da Legislação Municipal naquilo em 
que for compatível. 

 
 

Capítulo II 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E PROCON 

 
   Art. 6º - O servidor ocupante do cargo de fiscal  e Coordenador Executivo do Procon-
Butiá/RS, poderá valer-se da autoridade policial e de outros meios legais em caso de embaraço aos 
trabalhos de fiscalização, vistorias e interdição. 
 
 
   Parágrafo único. O desrespeito ou desacato a servidores no exercício de suas funções ou o 
embaraço à fiscalização, sujeitará o infrator às penalidades legais. 
 

 
Capítulo III 

DAS INFRAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS 
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   Art. 7º - Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições da Lei Municipal 
nº 3.162/2016. 
 
   Art. 8º - A infração as normas previstas na Lei Municipal nº 3.162/2016 sujeita o 
estabelecimento a multa. 
 
   Art. 9º - Da lavratura do Auto de Infração será dado conhecimento ao infrator: 
 
I - Pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto ao autuado, seu representante ou 
preposto; 
II - por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento datado e firmado pelo destinatário 
ou alguém de seu domicílio; ou 
III - por edital público, em caso de não obtenção de êxito nas modalidades previstas nos incisos I e II. 

 
 

SEÇÃO I 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

 
 
   Art. 10 - O Auto de Infração será lavrado em três vias, sendo constituído pelos seguintes 
elementos: 
 
I - o local e a data de expedição; 
II - a identificação do estabelecimento infrator; 
III - a indicação dos dispositivos legais violados; 
IV - a identificação e a assinatura do agente fiscal; 
V - a assinatura do responsável pelo estabelecimento autuado; 
VI - o prazo estipulado para defesa do autuado. 
 
   § 1º - Recusando-se o autuado a dar o ciente, será tal recusa certificada no auto de infração, 
sendo assinado por duas testemunhas. 
 
   § 2º - Ao autuado é dado a terceira via do auto de infração, ficando o original com o órgão 
municipal competente. 

 
 

Capítulo IV 
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

 
   Art. 11 - O infrator tem prazo de dez dias para apresentar defesa, contados a partir da 
intimação da lavratura do Auto de Infração. 
 
   § 1º - A defesa terá a forma de petição, dirigida ao órgão municipal competente, facultada a 
anexação de documentos. 
 
   § 2º - O órgão municipal competente tem prazo de trinta dias para análise e julgamento da 
defesa. 
, 
   § 3º - É competente para julgar a defesa o Coordenador Geral de Fiscalização ou servidor por 
ele delegado. 
 
   Art. 12 - Sendo a defesa julgada improcedente, poderá o infrator apresentar recurso 
administrativo, no prazo de dez dias após a ciência da decisão tomada pelo Município. 



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 
 
 

 
   § 1º - O recurso terá a forma de petição, dirigida ao órgão municipal competente, facultada a 
anexação de documentos. 
 
   § 2º - O órgão municipal competente tem prazo de sessenta dias para análise e julgamento 
do recurso. 
 
   § 3º - É competente para julgar o recurso o Secretário de Município de  Fazenda, 
Planejamento e Gestão ou servidor por ele delegado. 
 
   Art. 13 - Sendo a defesa e o recurso julgados improcedentes, ou não sendo eles 
apresentados nos prazos previstos, será imposta multa ao infrator, que, intimado, deverá recolhê-la no prazo 
de dez dias. 
 
   Parágrafo único. Aplicada a multa, o valor será recolhido à conta do Fundo Municipal do 
Procon. 
 
   Art. 14 - O autuado será cientificado das decisões administrativas relativas ao seu processo, 
através do Comunicado de Decisão Administrativa. 
 
   § 1º - O documento citado no caput deverá ser retirado no mesmo órgão onde foi apresentada 
a defesa e o recurso, ao término do prazo máximo estabelecido para proferimento de decisão, acrescido de 
cinco dias úteis para sua elaboração. 
 
   § 2º - Caso o autuado não retire o Comunicado de Decisão Administrativa no prazo previsto, 
considerar-se-á tacitamente notificado da decisão proferida. 

 
 

Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
   Art. 15 - Os prazos previstos neste Decreto contar-se-ão de forma contínua, excluindo-se o 
dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
 
   Parágrafo único. Os prazos citados no caput só se iniciam e vencem em dias de expediente 
normal na municipalidade. 
 
   Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                       Em, 07 de novembro de 2019. 
 
 

 
                                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                           Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 07 de novembro de 2019. 
 
 
 
       EDILSON  NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 
 


