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LEI N° 685/2015 de 03 de junho de 2015. 

"Altera os incisos 1, 11,111 e 1V do artigo 6° da 

Lei Municipal n° 569 de 11 de abril de 2012, 

para conferir legitimidade aos agentes fiscais 

do município a lavrarem Aios infracionais 

com aplicação de muitas às Agências 

Bancárias que descumprirem qualquer 

dispositivo da referida lei municipal e dá 

outras providências 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LUÍS EDUARDO 

MAGALHÃES ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com o Art. 212, § 2°, do Regimento Interno e § 8° do Art. 58 da Lei 

Orgânica, 

PROMULGA: 

Art.1°. Os incisos 1,11,111 e IV do Art. 6 1  da Lei 569/12 passarão a ter a seguinte 

redação: 

1- Lavratura de Ato Infracional pelo Agente Fiscal do município com aplicação de 

multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada infração e, após, será encaminhada 

notificação para ser apresentada defesa prévia no prazo de 30 dias. 

a) - Caso a infração imputada à Agência Bancária seja regularizada no prazo de defesa 

prévia 30 (trinta dias), a multa poderá ser anulada/revogada pela Administração Pública. 
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b) Não apresentado a Defesa Prévia no prazo de 30 (trinta) dias, será aplicada a revelia à 

Agência Bancária, caso em que se constituirá de pleno direito a multa em dívida ativa 

do município, na forma do Código Tributário Municipal, ressalvado, em todos os casos, 

a apreciação judicial. 

II- havendo denúncia formulada na Ouvidoria do Município por qualquer pessoa sobre 

quaisquer irregularidades na Agência Bancária, os Agentes Fiscais farão in loco a 

fiscalização e constatando as irregularidades denunciadas, será aplicado o procedimento 

do inciso 1. 

III- Permanecendo a Agência Bancária com as irregularidades, haverá a suspensão 

imediata do alvará de funcionamento independentemente de reincidência. 

IV- No caso de reincidência, será aplicada multa em dobro do valor previsto no inciso 1, 

e de imediato, interdição total ou parcial, do estabelecimento bancário. 

Parágrafo único. Acolhida a defesa prévia pela Administração Pública, parcial ou total, 

poderão as multas ser reduzidas no provimento parcial e canceladas no provimento 

total, e neste último caso, não gerará nenhum efeito 011 eficácia jurídica. 

Art. 2°. Em todos os casos, deverá ser observado o princípio do contraditório e da 

ampla defesa na forma da lei. 

Art. Y. Revogam-se as disposições legais em contrário. 

Art.4°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação. 

ELTO IME IDA 

Presidente da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães 
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