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DECRETO N° 051/2020 

"DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO 
RELATIVOS ÀS REGRAS DE POSTURAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

IÚNA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

O Prefeito Municipal de Iúna-ES, no uso de suas 
atribuições legais; e 

Considerando a necessidade de padronizar os 
procedimentos de fiscalização e autuação como forma de 
permitir a regular aplicação da Lei n° 2264, de 2009 -
Código de Posturas; 

Considerando o disposto no art. 8.0
, § 3.0

, da Lei n° 1594, 
de 1997; 

Considerando o dever de conferir ao cidadão 
previsibilidade quanto aos procedimentos de fiscalização e 
autuação por infrações a regras de posturas, inclusive 
garantir o devido processo legal em âmbito administrativo; 

DECRETA: 

CAPÍTULO I- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1.0 Este decreto dispõe sobre os procedimentos de fiscal ização e autuação relativos 
às regras de posturas no âmbito do Município de Iúna. 

§ 1.0 Entende-se por posturas municipais todo o uso de bem, público ou privado, ou o 
exercício de qualquer atividade que ocorTa no meio urbano e que afete o interesse 
coletivo. 

§ 2.0 São regras de postura as editadas pelo Município, Estado e União relativas: 

I- ao uso e ocupação dos logradouros públicos; 

li - às condições higiênico-sanitárias; 

III - ao conforto e segurança; 

IV - às atividades de comércio, indústria e prestação de serviços, naquilo que esteja 
relacionado com posturas nos limites da competência municipal; 

V - à limpeza pública e o meio ambiente; 

VI - à divulgação de mensagens em locais visíveis ao transeunte. 

§ 3.0 Somente será licenciado o equipamento, a atividade ou o estabelecimento s~ 
cumprida toda a legislação que o discipline, independentemente do órgão ou da esfera : 
federativa responsável por sua edição. \!/ 
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Art. 2.° Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições da Lei n° 2264, 
de 2009 - Código de Posturas, ou de outras Leis, Decretos, Portarias, Resoluções ou 
demais atos infralegais municipais que disponham sobre regras de posturas, assim como 
àquelas editadas pelo Estado do Espírito Santo ou pela União que sejam de observância 
obrigatória para o licenciamento da atividade, do estabelecimento ou do equipamento 
pelo Município de Iúna. 

§ 1.0 Todas as pessoas e estabelecimentos, formais ou informais, obrigados ao 
cumprimento de regras de postura no Município de Iúna estão sujeitos à fiscalização e 
devem colaborar com os fiscais e autoridades competentes. 

§ 2.0 Se o licenciamento do estabelecimento, atividade ou equipamento pelo Município 
depender do cumprimento de normas editadas por órgãos estaduais ou federais, a 
fiscalização, a constatação da infração e a penalização de competência municipal dar-se
ão de acordo com o que previsto na Lei 11° 2264, de 2009 - Código de Posturas e neste 
Decreto. 

§ 3.° Constatada violação à regra editada pelo Estado ou pela União, o Serviço de 
Fiscalização Municipal - SFM oficiará ao órgão competente comunicando o fato, sem 
prejuízo do disposto no § 2°. 

Art. 3.0 A fiscalização do disposto neste Decreto caberá ao Serviço de Fiscalização 
Municipal - SFM. 

§ 1.0 O Serviço de Fiscalização Municipal - SFM compreende o grupo de servidores 
ocupantes do cargo efetivo de fiscal, pelos quais será exercido. 

§ 2.0 Poderá haver especialização de áreas de atuação do Serviço de Fiscal ização 
Municipal. 

§ 3. 0 No exercício da ação fiscalizadora, serão assegurados aos agentes fiscais 
credenciados o livre acesso, em qualquer dia e hora, respeitadas as formalidades legais, a 
quaisquer lugares, estabelecimentos ou instalações, assim como se lhes garantirá a 
permanência pelo período que se fizer necessário para a realização de suas atividades. 

§ 4.0 Poderá ser solicitado apoio policial, militar e/ou civil, para o exercício da 
fiscalização e para o cumprimento das medidas administrativas acautelatórias e 
sancionatórias impostas pelos agentes municipais competentes, sem prejuízo da apuração 
de responsabi lidades no âmbito criminal e cível pelas autoridades competentes. 

§ 5.° Constatada a resistência no cumprimento de determinação exarada pela autoridade 
competente ou a reiteração de sua prática em desrespeito à prévia autuação administrativa, 
o SFM comunicará o fato à Procuradoria-Geral do Município e/ou ao Ministério Público. 

§ 6.0 Para efeito do disposto no § 5°, considera-se resistência a continuidade da prática 
··ilícita pelo infrator após a aplicação das penalidades de suspensão ou cassação de licença 

ou de interdição do estabelecimento, atividade ou equipamento ou, sendo o ilícito de alto 
potencial lesivo à coletividade, a insistência com sua prática em descumprimento de 

· · medidas acautelatórias. 
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CAPÍTULO 11 - INSTRUMENTOS FORMAIS DE EXERCÍCIO DO PODER DE 
POLÍCIA 

Art. 4.0 São instrumentos formais de exercício do poder de polícia de fiscalização e para 
fazer cumprir as regras de posturas no âmbito do Município de Iúna: 

I -auto de intimação; 

IJ - auto de infração; 

III - auto de apreensão; 

IV - auto de interdição; 

V - auto de apreensão cautelar; 

VI -auto de interdição cautelar. 

§ 1.0 Tem natureza: 

I - acautelatória e/ou preventiva: 

a) o auto de intimação; 

b) o auto de apreensão cautelar; 

c) o auto de interdição cautelar; 

li - sancionatória: 

a) o auto de infração; 

b) o auto de apreensão; 

c) o auto de interdição. 

§ 2.0 A presunção de validade, legitimidade e veracidade dos instrumentos referidos no 
caput pressupõe sua lavratura por fiscal do Município de Iúna, cujas constatações, no 
exercício de suas funções, gozam de fé pública. 

Art. 5.0 O auto de intimação será lavrado para formalizar e dar ciência ao responsável 
acerca da constatação de desatendimento de quaisquer regras de posturas, assim como 
para compelir o responsável a sanar a irregularidade verificada. 

§ 1.0 São requisitos do auto de intimação: 

I - descrição da irregularidade constatada, com todas as suas circunstâncias, inclusive 
local, data e hora da constatação; 

11- indicação da regra legal e/ou regulamentar pretensamente infringida; 

III - detem1inação das correções apontadas como necessárias para o saneamento da 
irregularidade e fixação do prazo para cumprimento; 

IV - as penas aplicáveis em caso de descumpri mento e a regra legal e/ou regulamentar 
que a comma; 

V - concessão do prazo de 1 O (dez) dias para apresentação de impugnação prévia; 
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VI - local, data e hora de sua lavratura; 

VII - identificação do suposto infrator; 

VIII - indicação do órgão expedidor com seu endereço; 

IX - identificação do fiscal responsável por sua lavratura, com indicação de nome e 
matrícula funcional e aposição de assinatura; 

X - assinatura do autuado, com sua identificação civil, ou a certificação da recusa ou 
impossibilidade de fazê-lo. 

§ 2.° Facultativamente, o auto de intimação poderá ser instruído com elementos acessórios 
como fotografias, vídeos, relatório da diligência e relação de testemunhas. 

§ 3.0 O dever de saneamento da irregularidade e o fluxo do prazo concedido são 
independentes e nem condicionam ou são condicionados pela apresentação de 
impugnação prévia ou pelo curso do prazo respectivo. 

§ 4.0 Sanada a irregularidade conforme estabelecido pelo SFM, o que será constatado por 
nova diligência, o auto de intimação será arquivado. Se não sanada, prosseguirá a ação 
fiscal com a lavratura dos autos sancionatórios cabíveis. 

§ 5.° Constatada a reincidência de infração de mesma natureza que foi objeto de prévio 
auto de intimação, arquivado ou não, a nova ação fiscal terá seguimento mesmo que o 
responsável atenda as exigências de saneamento. Nesse caso, será mencionado no novo 
auto de intimação o número do anterior. 

§ 6.0 No caso do § 5°, o SFM aplicará de imediato as medidas acautelatórias cabíveis, 
lavrando-se o respectivo auto. 

§ 7.0 Quando verificada a prática simultânea de mais de uma infração de naturezas 
distintas, serão lavrados tantos autos de intimação quantos forem as infrações constatadas. 

Art. 6.0 O auto de infração é o instrumento pelo qual a autoridade competente ratifica a 
constatação da violação a regras de postura e apl ica as penalidades cabíveis. 

§ 1.0 O auto de infração será lavrado se não cumpridas tempestivamente as determinações 
de saneamento impostas no auto de intimação, sem prejuízo do disposto no § 3° deste 
artigo e nos §§ 5° e 6° do art. 5°. 

§ 2.° Constará do auto de infração : 

I - descrição do fato delituoso apurado e o não saneamento da irregularidade, com todas 
as suas circunstâncias, inclusive local, data e hora; 

li - indicação da regra legal e/ou regulamentar infringida; 

lll - as penas aplicadas, com a indicação da regra legal e/ou regulamentar que a comina; 

IV - intimação para pagar a multa aplicada ou apresentar defesa definitiva no prazo de 20 
(vinte) dias; 

V - local, data e hora de sua lavratura; 
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VI - identificação do infrator; 

VII- indicação do número do auto de intimação que o precedeu; 

VIII - indicação do órgão expedidor com seu endereço; 

IX - identificação do fiscal responsável por sua lavratura, com indicação de nome e 
matrícula funcional e aposição de assinatura; 

X - assinatura do autuado, com sua identificação civil, ou a certificação da recusa ou 
impossibilidade de fazê-lo. 

§ 3.0 Na reincidência de infração de mesma natureza, ainda que o auto de intimação 
anterior tenha sido arquivado, a ação fiscal terá seguimento, mesmo que o responsável 
sane a irregularidade verificada. 

§ 4.° Constatada a prática simultânea de mais de uma infração de naturezas distintas, será 
lavrado um auto de infração para cada uma das condutas. 

§ 5.0 O auto de infração pode ser lavrado em conjunto com os demais instrumentos 
relacionados no art. 4°. 

§ 6.0 Decorrido o prazo do inciso IV do § 2° sem oposição de defesa definitiva ou 
pagamento da multa, o crédito será inscrito em Dívida Ativa. 

Art. 7.0 O auto de apreensão e o auto de interdição serão lavrados: 

I - quando da apl icação das penas de apreensão de bens e de interdição do 
estabelecimento, atividade ou equipamento, respectivamente; 

11 - em caso de continuação de funcionamento do equipamento, estabelecimento ou da 
atividade depois de aplicadas as penas de suspensão ou de cassação da licença. 

§ 1.0 Na hipótese do inciso I do caput, e após nova vistoria do SFM, que pode ser 
solicitada pelo particular ou promovida de oficio, o auto poderá ser revogado se cessadas 
as causas que impuseram sua lavratura. 

§ 2.0 Na hipótese do inciso 11 do caput, a lavratura do auto respectivo dar-se-á 
imediatamente, sem necessidade de intimação prévia. 

§ 3.0 Quando da lavratura dos instrumentos previstos no caput, constarão: 

I - descrição do fato delituoso apurado e o não saneamento da irregularidade, com todas 
as suas circunstâncias, inclusive local, data e hora; 

li - indicação da regra legal e/ou regulamentar infringida; 

III - as penas aplicadas, com a indicação da regra legal e/ou regulamentar que a comina; 

IV - no auto de apreensão, a relação de bens apreendidos, com indicação de tipos e 
quantidades, desde que tecnicamente viável. 

V - no auto de interdição, a determinação de paralisação da atividade ou do 
funcionan1ento do equipamento ou de desocupação do estabelecimento; 

VI - local, data e hora de sua lavratura; 
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VII - identificação do infrator; 

VIII - o número do auto de infração e/ou do processo administrativo em que aplicada a 
penalidade; 

IX - indicação do número do auto de intimação que o precedeu, se houver; 

X- indicação do órgão expedidor com seu endereço; 

XI - identificação do fiscal responsável por sua lavratura, com indicação de nome e 
matrícula funcional e aposição de assinatura; 

XII - assinatura do autuado, com sua identificação civil, ou a certificação da recusa ou 
impossibilidade de fazê-lo. 

§ 4.0 Quando da lavratura dos instrumentos previstos no caput, se sua lavratura for fe ita 
em conjunto com a do auto de infração ou se, ainda que lavrados posteriormente, for 
entregue ao autuado cópia do documento, fica dispensada a repetição do preenchimento 
dos requisitos dos incisos I, II, III, VII e IX do § 3°, devendo o fiscal consignar que os 
dados constam do auto de infração. 

Art. 8.0 O auto de apreensão cautelar e o auto de interdição cautelar serão lavrados sempre 
que for necessário adotar medidas imediatas pela Administração para prevenir a 
ocorrência de dano iminente a pessoas, bens ou direitos resguardados por regras de 
posturas ou para fazer cessar sua prática. 

§ 1.0 Sem prejuízo de outras hipóteses, são consideradas situações que exigem ação 
imediata: 

I - quando colocar em risco a saúde e a segurança pública; 

II - quando colocar em risco a integridade física do cidadão ou de seu patrimônio; 

III - quando embaraçar ou impedir o trânsito de pessoas ou veículos; 

IV - quando se tratar de atividade não licenciada exercida por comércio ambulante ou 
eventual. 

§ 2.0 Os instrumentos referidos no caput serão lavrados em conjunto com o auto de 
intimação. 

§ 3.° Constará dos autos referidos no caput: 

I - indicação do número do auto de intimação e a referência a seus elementos; 

li - exposição dos motivos que justifican1 a aplicação da medida acautelatória; 

TIJ- no auto de apreensão cautelar, a relação de bens apreendidos, com indicação de tipos 
e quantidades, desde que tecnicamente viável. 

IV - no auto de interdição cautelar, a determinação de paralisação da atividade ou do 
funcionamento do equipamento ou de desocupação do estabelecimento; 

V - local, data e hora de sua lavratura; 

VI - indicação do órgão expedidor com seu endereço; 
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VII - identificação do fiscal responsável por sua lavratura, com indicação de nome e 
matrícula funcional e aposição de assinatura; 

VIII - assinatura do autuado, com sua identificação civil, ou a certificação da recusa ou 
impossibil idade de fazê-lo. 

§ 4.0 Se cumpridas as exigências apresentadas e cessados os riscos de dano ou sua 
perpetração, o que pressupõe constatação em nova diligência fiscal, que pode ser 
realizada de ofício ou solicitada pelo particular, os instrumentos referidos no caput serão 
revogados. 

§ 5.0 A revogação referida no § 4° não afasta a aplicação das eventuais penas cabíveis. 

Art. 9.0 Além dos instrumentos relacionados no art. 4°, será expedida notificação a fim 
de: 

I - dar ciência ao particular das decisões administrativas relativas a ação fiscal de seu 
interesse; ou 

Il - cientificação de exigências impostas pela autoridade competente que não estejam 
expressamente previstas em lei ou regulamento. 

Art. 10. Os instrumentos referidos no art. 4° serão lavrados com precisão e clareza, sem 
emendas ou rasuras, mediante preenchimento manual, mecânico ou eletrônico, 
presencialmente, quando da constatação, ou posteriormente, na repartição ou em local 
diverso, caso em que deverão ser apresentados ao autuado assim que possível. 

§ 1.0 Os instrumentos referidos no art. 4° obedecerão numeração sequencial única, a ser 
reiniciada anualmente. e serão expedidos em três vias, a primeira destinada aos autos do 
procedimento da ação fiscal, a segunda para o autuado e a terceira para arquivamento 
central izado no SFM em meio físico e digital izado. 

§ 2.0 A terceira via do auto pode ser obtida mediante fotocópia da primeira, devendo o 
fiscal responsável certificar sua autenticidade. 

§ 3.0 Quando do preenchimento dos instrumentos referidos no art. 4°, será admissível a 
remissão a informações constantes em autos lavrados anteriormente, desde que indicada 
a origem da informação e fornecida ao autuado cópia do documento referido. 

§ 4.° Caso o auto seja instruído com anexo ou complemento, isso será informado no 
documento. 

§ 5.0 Somente será pronunciada a nulidade de quaisquer dos instrumentos referidos no 
art. 4° se demonstrado o prejuízo à defesa. 

Art. 11. Quando da lavratura do auto, o autuado será instado a assiná-lo e se lhe entregará 
a respectiva via do documento. 

§ 1.0 Em caso de recusa do autuado em assinar, conhecer ou receber o auto, o fiscal deverá 
certificar esta ocorrência no documento, com apoio e assinatura de duas testemunhas 
devidamente qual ificadas, deixando o auto à vista do infrator. 
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§ 2.0 Se não localizado o infrator, o que será certificado na forma o § 1°, e se conhecido 
seu endereço, o auto lhe será enviado pela via postal, com aviso de recebimento, ou 
entregue em mãos por fiscal, com certificação de dia e hora de cumprimento. 

§ 3.0 A assinatura ou o recebimento do auto pelo autuado não é requisito de validade do 
documento. 

§ 4.0 A negativa em assinar, conhecer ou receber o auto caracteriza embaraço à 
fiscalização, circunstância que será considerada quando da aplicação das penalidades 
cabíveis. 

§ 5.0 Reputa-se válida a comunicação realizada pela via postal remetida ao endereço do 
destinatário do responsável constante dos Cadastros Mobiliário ou Imobiliário, ou ao do 
estabelecimento em que verificada a infração. 

§ 6.0 No caso de devolução de correspondência por recusa de recebimento ou não 
localização do destinatário, assim como quando seu endereço for desconhecido, o infrator 
será cientificado do auto por meio de edital. 

CAPÍTULO III - DAS PENAS APLICÁVEIS 

Art. 12. Pela infração às regras de posturas do Município de lúna são cominadas as 
seguintes sanções: 

I - multa pecuniária; 

II - suspensão da licença; 

III - cassação da licença; 

IV - interdição do estabelecimento, atividade ou equipamento; 

V - apreensão de bens; 

VI - demolição. 

§ 1.0 As penas referidas no caput podem ser aplicadas conjunta ou isoladamente e o 
cumprimento de uma ou mais delas não afasta o dever de cumprimento das demais. 

§ 2.0 O cumprimento das penas impostas não elimina o dever de adimplir as medidas 
administrativas de saneamento impostas na ação fiscal ou o de reparar os danos 
praticados, assim como não impede eventual responsabilização cível ou criminal. 

§ 3.° Caso não apresentados instrumentos de defesa pelo particular, as penas dos incisos 
I e V do caput serão aplicadas pelo fiscal e as demais penalidades o serão pela Chefia do 
SFM mediante ratificação. 

§ 4.0 A destinação de bens apreendidos será realizada de acordo com o disposto no Código 
de Posturas. 

CAPÍTULO IV - DOS MEIOS DE DEFESA DO AUTUADO ~. · 
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Art. 13. Do auto de intimação, cabe impugnação prévia no prazo de 1 O (dez) dias. 

§ 1.0 A impugnação será endereçada ao fi scal responsável pela autuação. 

§ 2.0 O fiscal elaborará parecer, em 10 (dez) dias, apresentando suas razões para acolher 
ou rejeitar a impugnação e remeterá os autos à Chefia do SFM. 

§ 3.0 O Chefe do SFM decidirá acerca da impugnação. 

§ 4.0 Decidindo pela rejeição da impugnação, lavrar-se-á o auto de infração. 

§ 5.0 Sendo o parecer do fiscal pela rejeição da impugnação prévia e a decisão do Chefe 
do SFM por seu acolhimento, os autos da ação fiscal serão remetidos de ofício à Junta de 
Julgamento para revisão. 

Art. 14. Da lavratura do auto de infração ou da decisão do Chefe do SFM que rejeita a 
impugnação prévia ao auto de imimação, cabe detesa definitiva no prazo de 20 (vinte) 
dias endereçada à Junta de Julgamento. 

§ 1.0 Da decisão da Junta de Julgamento que rejeita a defesa definitiva cabe recurso 
administrativo endereçado ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2.0 Em caso de acolhimento da defesa definitiva pela Junta de Julgamento, o fiscal 
responsável pela autuação poderá recorrer ao Prefeito Municipal no prazo de 1 O (dez) 
dias. 

Art. 15. Contra os demais autos, à exceção do auto de intimação e do auto de infração, 
caberá o pedido de reconsideração, no prazo de 1 O (dez) dias, endereçado ao fiscal 
responsável pela edição do ato impugnado. 

§ 1.0 Do despacho do fiscal que rejeitar o pedido de reconsideração, caberá recurso 
administrativo para o Chefe do Serviço de Fiscalização Municipal no prazo de 1 O (dez) 
dias. 

§ 2.0 Não são cabíveis outras formas de impugnação, defesa ou recurso contra os atos 
praticados em decorrência dos instrumentos referidos neste artigo. 

§ 3.0 Para preservar a regularidade da tramitação da ação fiscal, os instrumentos referidos 
neste artigo poderão tramitar em autos processuais apartados. 

Art. 16. A defesa definitiva e o recurso administrativo de que tratam o caput e o § 1°, 
respectivamente, do art. 14 suspendem a exigibilidade do pagamento da multa. 

§ 1.0 A suspensão referida no caput cessa quando tomada definitiva a decisão 
administrativa que mantém a autuação. 

§ 2.0 Nenhum dos meios de defesa, recursais ou de impugnação previstos neste Decreto 
gozam de efeito suspensivo em relação à aplicação de medidas acautelatórias ou 
sancionatórias de polícia, não afetando o dever de cumprimento das exigências de 
saneamento impostas ou o curso do prazo estabelecido para tanto. 

§ 3.0 Excepcionalmente, em decisão devidamente motivada, poderá a autoridade ou órgão 
competente para o julgamento atribuir efeito suspensivo a instrumentos de defesa opostO\ , 
pelo responsável, desde que haja pedido fundamentado por parte do interessado. ~ ~ 
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§ 4.0 Tomando-se definitiva a decisão administrativa que imponha multa, o pagamento 
deverá ser feito dentro de 10 (dez) dias a contar da intimação. Se não pago, o crédito será 
inscrito em Dívida Ativa. 

Art. 17. O conhecimento de quaisquer instrumentos de defesa franqueados ao particular 
depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - apresentação tempestiva; 

11 -comprovação de poderes por parte do subscritor; 

IIl - impugnação específica do ato questionado, mediante apresentação de razões de fato 
e de direito; 

IV - dedução de pedido certo e determinado; 

V - instrução com as provas pré-constituídas que reputar necessárias à comprovação de 
suas afi rmações, assim como o requerimento motivado de dilação probatória, se entender 
necessário. 

§ 1.0 Os instrumentos de defesa franqueados ao particular devem ser protocolados na Sede 
da Prefeitura Municipal de lúna, endereçados à autoridade ou ao órgão competente, neles 
devendo constar o número do auto questionado e/ou o do processo em que proferido o 
ato ou a decisão impugnada. 

§ 2.0 É ônus probatório do particular infirmar a presunção de veracidade, validade e 
legitimidade dos instrumentos referidos no art. 4°. 

Art. 18. O julgamento dos instrumentos de defesa franqueados ao particular será 
reali zado pelas autoridades ou órgãos competentes em observância à legislação de 
regência. 

Parágrafo único. No âmbito da ação fiscal, não há vedação à re.formatio in pejus, 
devendo a autoridade ou órgão competente considerar todas as ci rcunstâncias envolvidas 
para a edição de ato decisório adequado ao caso. 

Art. 19. Os prazos referidos neste Capítulo serão contados em dias corridos, excluindo
se o dia da intimação, começando pelo primeiro dia útil seguinte e incluindo-se o do 
vencimento. Se o vencimento coincidir com dia não-útil, prorroga-se o vencimento para 
o primeiro dia útil seguinte. 

§ 1.0 Excetuam-se do disposto no caput as determinações para cumprimento de medidas 
acautelatórias ou sancionatórias de polícia com prazo estipulado em horas, que será 
contado a partir da aposição da data e hora no instrumento e fluirá inclusive em dias não
úteis. 

§ 2.° Considera-se realizada a intimação: 

I - no dia da lavratura do auto: 

a) se assinado e recebido o auto pelo autuado; 

b) ainda que não assinado e/ou não recebido pelo infrator presente no local, desde qu~ 
consignada a certificação na forma do § 1 o do art. 11 ; \) ·, 

'ú 
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li - no dia da confirmação do recebimento postal no endereço do destinatário ou no da 
entrega promovida pelo fiscal: 

a) nos casos em que o infrator não estava presente quando da lavratura ou da tentativa de 
entrega do auto: 

b) para o recebimento de notificação relativa a ato praticado no procedimento de ação 
fiscal; 

111 - no dia em que o destinatário toma ciência do auto, ato ou decisão por comparecimento 
espontâneo na repartição; 

IV - no dia da publicação do edital, se frustradas ou inviáveis as anteriores formas de 
intimação. 

§ 3.0 Aplica-se à notificação, no que for cabível, o art. 11. 

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 20. Para os fins desde Decreto, considera-se: 

I - ação fiscal: o procedimento administrativo iniciado com a lavratura do auto de 
intimação, destinado à apuração de infração a regras de posturas e aplicação das medidas 
de polícia administrativa preventivas e punitivas cabíveis: 

li -autuado: a pessoa fisica responsável pelo estabelecimento, atividade ou equipamento 
objeto da ação fiscal ou o administrador da pessoa jurídica que o seja, assim como seus 
prepostos, procuradores ou agentes autorizados, inclusive gerentes, tanto os formalmente 
investidos quanto os que se apresentam como encarregados do estabe lec imento, atividade 
ou equipamento quando da autuação, a quem se apresenta o respectivo auto para 
assinatura; 

III - infrações de mesma natureza: aquelas que dizem respeito à violação a mesma regra 
de posturas; 

IV - infrações de natureza distinta: aqueles que dizem respeito à violação a diferentes 
regras de posturas; 

V - infrator: pessoa fisica ou jurídica responsável pela atividade, estabelecimento ou 
equipamento, seja proprietária ou possuidora, envolvido na infração de norma de postura, 
bem como o responsável técnico pelas obras ou instalações, podendo ser caracterizado na 
pessoa que praticar a infração administrativa ou ainda quem ordenar, constranger, auxiliar 
ou concorrer para sua prática de qualquer modo: não sendo possível identificar ou 
localizar o responsável ou o autor da infração, será considerado infrator a pessoa que dela 
se beneficiou, direta ou indiretamente; 

VI - reincidência: é a repetição da prática de infração de mesma natureza dentro de um 
ano contado a partir da ocorrência da primeira violação. 
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Art. 21. Portaria da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento disporá acerca da 
lotação dos fiscais e poderá dispor sobre a especialização das áreas de atuação do Serviço 
de Fiscalização Municipal. 

Art. 22. São regras de posturas municipais higiênico-sanitárias as ed itadas pelo Decreto 
n° 48, de 25 de maio de 2020, e por seus atos regulamentares. 

Art. 23. Durante a vigência da decretação do estado de calamidade em saúde pública 
decorrente da pandemia de importância mundial havida com a infecção humana pelo novo 
coronavírus (Covid-19), observar-se-ão as seguintes regras: 

I - o Serviço de Fiscalização Municipal abrangerá a atuação da Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica no que disser respeito às regras de combate à pandemia e terá sua atuação 
vinculada à Sala de Situação instituída pelo art. 12 do Decreto n° 22, de 17 de março de 
2020; 

TJ - ficam delegadas aos fiscais lotados no Serviço de Fiscal ização Municipal as 
atribuições de fiscalização e autuação por violações à regras higiênico-sanitárias de 
relevância para o combate à pandemia; 

III - a apuração de infrações a regras higiênico-sanitárias de interesse para o combate à 
pandemia e a respectiva aplicação das medidas administrativas acautelatórias e 
sancionatórias serão processadas conforme disposto neste Decreto; 

IV -a Chefia do Serviço de Fiscalização Municipa l será exercida pelo Encarregado da 
Área de Fiscalização e Regu larização de Imóveis. 

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lúna, Estado do Espírito Santo, aos cinco de 
junho do ano de dois mil e vinte (05/06/2020). 

~~~· · WELITON VIRGILIO PEREIRA 
Prefeito Munici ai 

Publicado no mural da Prefeitura 
às 17:00 


