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LEI COMPLEMENTAR N° 0761, DE 24 DE JULHO DE 2.015

GERALDO ANTONIO VINHOLI, Prefeito do
Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suasatribuições legais, sanciona e
promulga a seguinte Lei Complementar, aprovada pela Câmara Municipal, em sua sessãode
30 de junho de 2.015, conforme Resoluçãon° 6.615.

Art. 10 Toda pessoa jurídica, com atividade

de

prestação de serviço, comércio. Indústria ou outras, estabelecida no Município de Catanduva, deverá possuiro Certificado de Licenciamento Integrado em local visívelao público e
às autoridades administrativas.

Art. 20 O estabelecimento que estiver em funcionamento, sem o Certificado de Licenciamento Integrado, será cientificado a regularizar sua
situação dentro de 90 (noventa) dias na pessoade seu representante legal.

§ 10 Transcorridoo prazo previsto no caput sem que a

situação tenha sido regularizada, o estabelecimento será autuado com imposição de multa
no valor de 500 (quinhentas) UFRCe uma prorrogação do estabelecimento no art. 20 de 30
(trinta) dias, que se não cumprido será lacrado por determinação do Senhor Prefeito.

§ 20 Autorizada a lacração, a autoria administrativa

competente lavrará o Termo de Lacração em 03 (três)vias de igual teor e forma nas quais
serão apostas a assinaturado proprietário ou responsávelpelo estabelecimento.

§ 30 A recusa do proprietário ou responsável pelo

estabelecimento em receber o Termo de Lacração deverá ser ressalvada no respectivo
documento e não invalidará seus efeitos, desde que testemunhado por 02 (duas) pessoas
devidamente identificadas.

§ 40 O proprietário ou r

pon 'vel pelo estabeleci-

mento poderó apresentar defesa contra o ato administrativo acima
tempo, desde que mantenha seu est~~.

escrito, a qualquer

.., ~ntode portas fe .hadas.
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§ 5° A lacração
(duas) testemunhas,
estabelecimento,

devidamente

quando

qualificadas,

e do

penalidade

de 02

proprietário

ou responsável

pelo

a continuidade

§ 6° Constatada
do

na presença

então terá suas portas baixadas e afixadas, em cada uma delas,

cópia do respectivo Termo de Lacração impedindo

funcionamento

será realizada

estabelecimento

a violação

em descumprimento

imposta no caput será aplicada

Ministério Público, através da Procuradoria

das atividades.

ao

em dobro, devendo

do lacre, bem como

o

no § 40, a

estabelecido

ainda ser encaminhado

ao

contra o proprietário

do

Jurídica, representação

estabelecimento.

Art. 3° A fiscalização e o fiel cumprimento
Lei Complementar,

será de responsabilidade

da presente

dos Fiscais de Posturas do Município de Catan-

duva.

Art. 4° Esta Lei Complementar
data de sua publicação,

entrará

em vigor na

revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL "JOSÉ ANTONIO
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