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 DECRETO  Nº 141/2020 

Em 04 de agosto de 2020 
 

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS 
PARA COBRANÇA DE MULTA NOS 
TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 3.524/2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal, no uso de suas 
atribuições legais, 

 

   - Considerando que a Lei Municipal nº 3.524/2020 estabeleceu multas a 
serem  impostas aos munícipes que descumprirem as regras de isolamento social, bem como  
as medidas de combate e prevenção ao coronavírus (Covid-19); 

 

   -  Considerando  que a Lei Municipal  autorizou a disciplina por Decreto 
dos casos omissos conforme disposto no artigo 5º  do referido diploma legal. 

 

D E C R E T A: 

 

            Art. 1º - Aplicada multa, nos termos da Lei Municipal nº 3.524/2020, o auto 
de infração deverá ser encaminhado ao protocolo da Prefeitura que procederá a abertura de 
processo com encaminhamento a Procuradoria Municipal para providências. 

   § 1º -  A Procuradoria Municipal deverá encaminhar notificação ao infrator 
comunicando que dispões do prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa, 
sendo que transcorrido “in albis” o prazo, o processo será encaminhado ao Senhor Prefeito 
para Deferimento, e após, ao setor de tributos para lançamento do valor em dívida ativa, com 
vencimento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do Deferimento. 

   § 2º - Apresentada defesa tempestivamente, será analisada pelo Comitê 
Extraordinário de Saúde, com posterior parecer da Procuradoria e encaminhamento ao Prefeito 
Municipal para deliberação. 

   § 3º - Acolhida a defesa e afastado o auto de infração o processo será 
imediatamente arquivado. 
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   § 4º - Improcedente a defesa, o processo seguirá os trâmites de 
encaminhado para Deferimento, lançamento pelo setor de tributos, e prazo previstos no § 1°.  
    

   Art. 2º - Após o lançado, transcorrido o prazo para pagamento, o valor da 
multa será atualizado monetariamente pelo índice oficial do Município (variação mensal do 
INPC), e incidirão Multa Moratória de 5%, e Juros de Mora de 1% ao mês. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                       GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                              Em 04 de agosto de 2020.         

 
 
                            DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                             Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em 04 de agosto de 2020. 
 
 
 
      SILVIO LUIS AMARAL DA ROSA         
 Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


