
 

DECRETO Nº 420/2021 
INCLUI OS PARÁGRAFOS § 3°, § 4º E § 5 º  
NO ARTIGO 93 DO DECRETO MUNICIPAL N° 
1828/2016. 
 

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais e,  

 
- considerando a CI/PMSMJ/S.I.M./Nº 039/2020, protocolizada em 21/12/2020 

sob o nº 10416/2020, solicitando a alteração do Decreto nº 1828/2016; 
 
- considerando o Decreto nº 1828/2016, que aprova o regulamento da Lei 

Municipal nº 1918/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização dos 
produtos de origem animal no âmbito do município de Santa Maria de Jetibá - ES; 

 
-  considerando o disposto nos Artigos 71 e 72, inciso VI da Lei Orgânica do 

Município de Santa Maria de Jetibá-ES. 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º. Ficam incluídos os § 3°, § 4º e § 5º no Artigo 93 do Decreto Municipal 
n°1828/2016, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
“Art.93 
..............................................................................................................................
................  

 
§ 3°. O valor da multa arbitrada será reduzida em 20 % (vinte por cento), se o 
pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia seguinte 
ao da notificação da lavratura do auto de infração.  

 
§ 4°. As multas relacionadas a esse decreto poderão ser parceladas de 
acordo com a classificação de gravidade, obedecendo a seguinte gradação:  
I. Infrações leves, poderão ser parceladas em até 3 (três) vezes; 
II. Infrações graves, poderão ser parceladas em até 6 (seis) vezes; 
III. Infrações gravíssimas, poderão ser parceladas em até 12 (doze) vezes; 

 
§ 5°. No caso de não pagamento, implicará nos Art. 119 e Art. 120 do Decreto 
Municipal n° 1828/2016.” 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 
Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de Março de 2021. 

 
 
 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal  
 


