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 DECRETO Nº 1390/2021, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
 

DISCIPLINA O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DAS 
FISCALIZAÇÕES DE POSTURAS E OBRAS E 
EDIFICAÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO, SC, usando da 
competência privativa que lhe confere o art. 50, inc. VIII, da Lei Orgânica do Município, e 
tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 1.088/2007, “que institui o Código de 
Posturas do Município de Capivari de Baixo [...]” e a Lei Complementar nº 2.023/2020, “que 
dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Capivari de Baixo 
regulamentando as normas edilícias [...]” e 

 
CONSIDERANDO a Lei nº 1.080/2006, que “dispõe sobre o plano diretor 

participativo de desenvolvimento físico territorial do Município de Capivari de Baixo [...]”. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de instruir e julgar os processos relativos às 
fiscalizações de posturas e obras, no Município de Capivari de Baixo,  

 

DECRETA: 
 

Art. 1o. O procedimento administrativo das fiscalizações de posturas e obras, o 
julgamento do respectivo processo administrativo, a aplicação de pena, a apreciação da 
defesa e do recurso bem como a instituição de competente Comissão de Processo 
Administrativo, seguirão a forma, o rito e os prazos estabelecidos neste Decreto. 

 
CAPÍTULO I 

DAS AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA 
 
Art. 2o. Fica instituída a Comissão de Processo Administrativo de Posturas e 

Obras, competente para processar e julgar a defesa de Auto de Infração lavrado pela 
Autoridade Fiscal Autuante do referido ato, constituindo-se Autoridade Julgadora de Primeira 
Instância. 

 
§ 1º A referida Comissão será composta por 03 (três) servidores de provimento 

efetivo, nomeados pelo Prefeito Municipal, os quais deverão possuir cargo de natureza 
técnica e/ou científica, no mínimo 02 (dois) com especialidade técnica ou conhecimento 
científico definidos, correspondentes a “obras e edificações” e/ou posturas, mas sem atuação 
fiscal. 

§ 2º Os integrante da Comissão de que trata o caput do presente Decreto serão 
designados pelo Prefeito Municipal, em ato próprio. 
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§ 3º A comissão poderá solicitar auxílio de outros técnicos do quadro municipal, 
requerendo pareceres quanto às áreas de atuação destes, visando o melhor andamento do 
processo administrativo de posturas e obras e edificações. 

 
Art. 3o. O Prefeito Municipal é a Autoridade Julgadora de Segunda Instância, 

competente para julgar o recurso interposto contra as decisões da Autoridade Julgadora de 
Primeira Instância. 

 
CAPÍTULO II 

DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
Art. 4o. Verificando-se infração ao Código de Postura e ao Código de Obras e 

Edificações do Município de Capivari de Baixo, será expedida contra o infrator, notificação 
preliminar para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, regularize a situação, 
Independentemente da lavratura concomitante de auto de embargo de obra. 

 
§ 1º O prazo para regularização da situação será arbitrado pela Autoridade 

Fiscal competente, no ato da notificação, respeitado o prazo limite fixado neste artigo. 
§ 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se infrator o proprietário ou 

possuidor do imóvel e, ainda, quando for o caso, o autor dos projetos e/ou o executante das 
obras e serviços. 

§ 3º Respondem, também, pelo proprietário, os seus sucessores a qualquer 
título. 

 
Art. 5o. A notificação preliminar será lavrada em formulário numerado, impresso 

na cor preta, em papel autocopiativo, cada qual em 03 (três) vias destacáveis e de cores 
distintas, sendo que uma pertence ao infrator, outra deverá compor o competente processo 
administrativo, caso este seja instaurado e a terceira deverá ser arquivada no Departamento 
de Planejamento Urbano, visando subsidiar demais ações necessárias. 

 
Art. 6o. A notificação preliminar de que trata o art.4º do presente Decreto 

deverá conter os seguintes elementos: 
 
I - nome do notificado ou denominação que o identifique; 
II - dia, mês, ano, hora e lugar da lavratura da notificação preliminar; 
III - prazo para regularizar a situação; 
IV - descrição do fato que a motivou e a indicação do dispositivo legal infringido; 
V - a multa ou pena a ser aplicada;   
VI - assinatura do notificante. 
 
§ 1º - A notificação preliminar ao infrator quando não possível pessoalmente far-

se-á por via postal, com aviso de recebimento ou, ainda, na hipótese de sua não localização, 
por edital. 

§ 2º - Para o cômputo do prazo tratado no art. 4º e § 1º do presente artigo, deve 
ser considerada a data do recebimento da notificação preliminar, quando esta for pessoal, 
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quando por via postal, a data da juntada do Aviso de Recebimento aos autos e quando por 
edital, após 30 (trinta) dias desta publicação; 

§ 3º - Ao infrator dar-se-á cópia da notificação preliminar. 
§ 4º - Recusando-se o notificado a dar o "ciente", será tal recusa declarada na 

notificação preliminar pela Autoridade Fiscal que a lavrar, devendo o fato ser testemunhado 
por duas pessoas. 

§ 5º - A recusa do recebimento, que será declarada pela Autoridade Fiscal, não 
favorece o infrator, nem o prejudica. 

 
Art. 7o. Os infratores analfabetos ou os impossibilitados de assinar não estão 

obrigados a fazê-lo devendo, no entanto, o notificante fazer constar na notificação tal fato. 
Neste caso a notificação será lida ao interessado na presença de duas testemunhas e 
assinada por estas. 

 
Art. 8o. Esgotado o prazo de que trata o artigo 4º, sem que o infrator tenha 

regularizado a situação, lavrar-se-á auto de infração independentemente da tramitação das 
demais penalidades constantes do Código de Posturas e do Código de Obras e Edificações 
do Município. 

 
CAPÍTULO III 

DAS PENALIDADES ÀS INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE POSTURAS 
E AO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 

 
Art. 9o. As infrações às disposições do Código de Posturas e do Código de 

Obras e Edificações, serão punidas, nos termos destes, com as seguintes penalidades: 
 
I - multa; 
II – embargo de obra; 
III - interdição do prédio ou dependência; 
IV - cassação do alvará de construção; 
V – demolição; 
VI – apreensão de bens; 
 
Parágrafo único. A aplicação das penas previstas não dispensa o atendimento 

às disposições do Código de Posturas e do Código de Obras e Edificações, bem como não 
desobriga o infrator em ressarcir danos resultantes da infração, na forma da Legislação 
vigente. 

 
CAPÍTULO IV 

DO AUTO DE INFRAÇÃO 
 
Art. 10.  O Auto de infração é o instrumento no qual é lavrada a descrição de 

ocorrências que, por sua natureza, característica e demais aspectos peculiares, denotem ter 
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o infrator, infringido dispositivos da legislação de posturas, obras e edificações, no âmbito do 
Município, sendo ato inaugural de procedimento administrativo. 

Parágrafo Único. O auto de infração será lavrado em formulário numerado, 
impresso na cor preta, em papel autocopiativo, cada qual em 03 (três) vias destacáveis e de 
cores distintas, sendo que uma pertence ao infrator, outra deverá compor o competente 
processo administrativo e uma terceira deverá ser arquivada no Departamento de 
Planejamento Urbano, visando subsidiar demais ações necessárias. 

 
Art. 11.  O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, 

emendas ou rasuras, deverá: 
I - mencionar o local, dia, mês, ano e hora da lavratura; 
II - referir-se ao nome do infrator ou denominação que o identifique e das 

testemunhas, se houver; 
III - descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, 

indicar o dispositivo legal ou regulamento violado e fazer referência à notificação preliminar 
que consignou a infração, quando for o caso; 

IV - conter a intimação ao infrator para pagar as multas devidas ou apresentar 
defesa e provas nos prazos previstos; 

V - conter a assinatura de quem o lavrou. 
 
§ 1º - As omissões ou incorreções do auto não acarretarão sua nulidade, 

quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do 
infrator. 

§ 2º - A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não 
implica em confissão, nem a recusa agravará a pena. 

§ 3º - Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o 
auto, far-se-á menção dessa circunstância, sendo que o fato deverá ser testemunhado por 
duas pessoas.   

§ 4º - A notificação do auto de infração quando não possível pessoalmente far-
se-á por via postal, com aviso de recebimento ou, ainda, na hipótese de sua não localização, 
por edital. 

§ 5º - Os autuados analfabetos ou os impossibilitados de assinar não estão 
obrigados a fazê-lo devendo, no entanto, a Autoridade Fiscal fazer constar na notificação tal 
fato. Neste caso a notificação será lida ao interessado na presença de duas testemunhas e 
assinada por estas. 

 
Art. 12.   A aplicação de multa quando da lavratura do auto de infração deverá 

ser comunicada, de imediato, ao Departamento de Tributação para que tenha ciência e, 
havendo a sua confirmação após o devido processo administrativo, seja lançada para 
recolhimento, pelo infrator. 

 
Parágrafo Único. As multas administrativas impostas na conformidade dos 

Códigos de Posturas e do Código de Obras e edificações do Município, não pagas nas 
épocas próprias, ficam sujeitas à atualização monetária e acréscimo de juros moratórios 
contados do mês seguinte ao do vencimento, de acordo com a Legislação tributária do 
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Município, sem prejuízo, quando for o caso, dos honorários advocatícios, custas e demais 
despesas judiciais, nos termos em que dispuser a Legislação Municipal pertinente. 

 
SEÇÃO I 

DA DEFESA EM PRIMEIRA INSTÃNCIA  
OU PAGAMENTO DA MULTA EM FACE DO AUTO DE INFRAÇÃO 

 
Art. 13. O infrator autuado terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados 

da notificação do auto de infração, para apresentar defesa ou efetuar o recolhimento da 
multa, no prazo de 15 (quinze) dias após a decisão de primeira ou segunda instância, 
quando então será lançada por Autoridade Competente, previamente instada. 

§ 1º - Para o cômputo do prazo para a defesa tratada no caput do presente 
artigo deve ser considerada a data do recebimento da notificação do auto de infração, 
quando esta for pessoal, quando por via postal, a data da juntada do Aviso de Recebimento 
aos autos e quando por edital, após 30 (trinta) dias desta publicação; 

§ 2º - Para o cômputo do prazo para recolhimento da multa, nos termos do 
caput deste artigo, deve ser considerada a data do recebimento da notificação da decisão de 
primeira ou segunda instância, quando esta for pessoal ou da data da juntada do Aviso de 
Recebimento aos autos, quando por via postal ao endereço fornecido no momento da 
defesa. 

§ 3º - No caso do infrator não apresentar defesa em tempo hábil, o prazo de 15 
(quinze) dias para o recolhimento da multa fluirá após a decisão de primeira instância, 
considerando-se o infrator ciente desde a notificação do auto de infração. 

 
Art. 14. A defesa far-se-á por petição, com base no modelo do anexo I, 

acompanhada de cópias do auto de infração, da identidade do autuado ou representante 
legal, do contrato social se pessoa jurídica e de comprovante de endereço, facultada a 
juntada de documentos que colaborem com a defesa.  

§ 1º - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido 
expressamente contestada pelo autuado, na defesa. 

§ 2º - A defesa deverá ser protocolizada no Departamento de Planejamento 
Urbano, dirigida ao respectivo Chefe, que encaminhará imediatamente à Comissão de 
Processo Administrativo de Posturas e Obras, Autoridade Julgadora de Primeira Instância. 

 
Art. 15.  O recolhimento da multa não exime o infrator da responsabilidade de 

regularizar a situação nem das demais sanções e medidas administrativas ou judiciais 
cabíveis, inclusive a apuração de sua responsabilidade pelo crime de desobediência contra a 
administração pública. 

 
SEÇÃO II 

DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 

Art. 16.  A defesa em oposição ao auto de infração tratado no artigo 13 do 
presente Decreto será decidida pela Autoridade Julgadora de Primeira Instância, no prazo 
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máximo de 15 (quinze) dias, a partir do dia subsequente, útil, em que esta a recebeu do 
Departamento de Planejamento Urbano. 

§ 1º - Se entender necessário, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância 
poderá, no prazo deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista 
sucessivamente, à Autoridade Fiscal Autuante e ao autuado, por 05 (cinco) dias cada um, 
respectivamente, para alegações finais. 

§ 2º - Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a Autoridade Julgadora de 
Primeira Instância terá novo prazo de 15 (quinze) dias, a partir do dia subsequente, útil, do 
protocolo da última alegação final, para proferir a decisão. 

§ 3º - A Autoridade Julgadora de Primeira Instância não ficará adstrita às 
alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua convicção em face das provas 
produzidas. 

 
Art. 17.  A decisão, assinada por todos os membros da Comissão de Processo 

Administrativo de Posturas e Obras deverá ser fundamentada por escrito, concluindo pela 
procedência ou pela improcedência da defesa. 

§ 1º - Julgada improcedente a defesa, a autuação será mantida, salvo se 
ocorrer recurso, caso em que haverá nova apreciação pela Autoridade de Segunda Instância. 

§ 2º - Na ausência de defesa a autuação será mantida. 
 
 
Art. 18.  Julgada procedente a defesa, tornar-se-á insubsistente a ação fiscal, 

tornando-se nula a autuação e extinguindo-se o processo administrativo. 
Parágrafo Único. A Autoridade Fiscal Autuante deverá ser notificada da 

procedência da defesa em face do auto de infração, sendo-lhe oportunizado vista do 
processo, podendo recorrer da decisão à Autoridade Julgadora de Segunda Instância, no 
prazo de 05 (cinco) dias. 

 
 Art. 19.  O autuado será notificado da decisão de primeira instância: 
I - pessoalmente, mediante entrega de cópia da decisão proferida e contra 

recibo; 
II - por carta ao endereço mencionado na defesa, acompanhada de cópia da 

decisão e com Aviso de Recebimento; 
III - por edital, por falta do paradeiro do infrator que não tenha atualizado o 

endereço anteriormente indicado no processo. 
Parágrafo Único. A notificação de que trata o art.19 do presente artigo conterá 

também, a notificação de que o valor da multa será constituído em dívida ativa a ser cobrada 
judicialmente, caso não haja o seu recolhimento. 

 
CAPÍTULO V 

DO RECURSO 

 
Art. 20.   Da decisão de primeira instância caberá recurso ao Prefeito Municipal, 

Autoridade Julgadora de Segunda Instância. 
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§ 1º - O recurso de que trata este artigo, cujo modelo consta no anexo II do 
presente Decreto, deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, pelo autuado ou pela 
Autoridade Fiscal Autuante, contados da data da ciência da decisão em primeira instância, 
nos termos do art. 19 e do parágrafo único do art.18, respectivamente.  

§ 2º - O recurso, por petição, faculta a juntada de documentos deve ser dirigida 
ao Prefeito Municipal, protocolizado no Departamento de Planejamento Urbano, cujo 
respectivo chefe encaminhará imediatamente à Assessoria Especial de Documentos. 

§ 3º - É vedado, em uma só petição, recurso referente a mais de uma decisão, 
ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo autuado, salvo quando 
proferida em um único processo.  

 
Art. 21. No caso do infrator não apresentar recurso em tempo hábil não haverá 

a instalação em segunda instância, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para o 
recolhimento da multa iniciará a partir do término do prazo de 05 (cinco) dias, de que teria 
para recorrer, quando então será lançada por Autoridade Competente, previamente instada. 

 
 

SEÇÃO I 
DA DECISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 

 
Art. 22.  A Autoridade Julgadora de Segunda Instância decidirá definitivamente 

mantendo ou anulando a autuação. 
Parágrafo Único. Não cabe novo recurso contra a decisão de segunda instância. 

 
 
Art. 23.  O recurso não será conhecido pela Autoridade Julgadora de Segunda 

Instância, quando interposto: 
I – fora do prazo; 
II – por quem não seja legitimado. 
Parágrafo Único.  Não tendo sido o recurso conhecido as penalidades 

aplicadas no auto de infração serão tornadas definitivas, nos termos do art., 23, I, deste 
Decreto. 

 
CAPÍTULO VI 

DOS EFEITOS DA DECISÃO 

 
Art. 24.  Quando mantida a autuação, a decisão poderá produzir os seguintes 

efeitos: 
I – solicitação ao Departamento de Tributos para o lançamento da multa 

aplicada quando do auto de infração, inclusive que constitua o crédito da multa em dívida 
ativa não tributária, no caso de seu não recolhimento no prazo; 

II - demolição do imóvel; 
III - manutenção do embargo da obra ou interdição da edificação. 
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Art. 25.  Quando nula a autuação, a decisão produzirá os seguintes efeitos: 
I – tornará insubsistente a ação fiscal e extinguirá o processo administrativo;  
II – invalidará a penalidade de multa e comunicará a referida decisão ao 

Departamento de Tributos; 
III – restituirá a multa caso tenha sido recolhida, no prazo de 10 (dez) dias após 

o respectivo pedido de restituição, formulado pelo autuado; 
IV – cancelará a demolição do imóvel; 
V – cancelará o embargo da obra ou a interdição da edificação. 
 
 
Art. 26.   O autuado será notificado da decisão de segunda instância na forma 

do art.19 e seus incisos, imediatamente após o retorno do processo administrativo ao 
Departamento de Planejamento Urbano, onde, após as providencias ulteriores, deverá ser 
arquivado ao final. 

Parágrafo Único. A notificação de que trata o presente artigo conterá também, 
a observação de que o valor da multa será constituído em dívida ativa, a ser cobrada 
judicialmente, caso não haja o seu recolhimento nos prazos constante deste Decreto. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27.  Os prazos de que trata o presente Decreto serão contínuos, excluindo-

se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente 

normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. 

 
Art. 28.  As penalidades impostas ás infrações de posturas e obras e 

edificações bem como os casos não tratados pelo presente Decreto seguem conforme 
determinam as respectivas, Lei Complementar nº 1.088/2007, “que institui o Código de 
Posturas do Município de Capivari de Baixo [...]” e Lei Complementar nº 2.023/2020, “que 
dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Capivari de Baixo”. 

 
Art. 29.  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Capivari de Baixo (SC), 22 de novembro de 2021. 
 
 
 

Vicente Corrêa Costa 
Prefeito 

 
 
 

"29º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA-ADMINISTRATIVA"
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ANEXO I 

MODELO DE DEFESA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA  
EM FACE DE AUTO DE INFRAÇÃO 

DE POSTURAS E OBRAS 

 
 
Ilustríssimo (a) Senhor (a) Diretor (a) do Departamento de Planejamento Urbano: 

 
Auto de Infração n.º ____________ 
Processo Administrativo nº __________ 
Nome do Autuado/infrator:________________________________________________ 
 (no caso de pessoa jurídica, indicar o representante legal) 
CPF do Autuado/infrator: ________________________________________________ 
 

PROTOCOLO DA DEFESA 
 

___/_____/_____ 
 
Assinatura:______________________________________ 
 
Identificação:___________________________________ 
Departamento de Planejamento Urbano 

 
Espaço para o despacho do Diretor encaminhando a defesa e seus anexos 
bem como o auto de infração para a Comissão de Processo Administrativo 
de Posturas e Obras, bem como o respectivo recebido. 
 

 

  

 

_____________________________________ 

Diretor (a) do Departamento de Planejamento Urbano 
___/_____/_____ 

 
 
 

____________________________________ 
RECEBIDO/ Comissão de Processo Administrativo de Posturas e Obras 

___/_____/_____ 
 

 

 
_______________________________________________________________, residente na 
______________________________________________________________________________
____________________________________________, n.º_________, município de Capivari de 
Baixo/SC, CEP 88.745-000, CPF nº ____/____/____-___, não se conformando com o auto de 
infração acima referido, do qual teve ciência em ___________, vem, respeitosamente, no prazo 
legal, apresentar defesa administrativa, pelos 
motivos de fato e de direito que se seguem: 
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I – OS FATOS 

Narrar o ocorrido, data, hora, local, os fatos que ensejaram a ação fiscal. 

 
 
 

II - O DIREITO 
 

II. 1 – PRELIMINAR 
Não é obrigatório, mas nestas pode-se alegar tudo o que precisa ser decidido antes de apreciar o mérito. A preliminar 
não discute as razões da defesa e sim as razões que podem modificar, inclusive anular o lançamento efetuado. 

 
 

 

 

 
II. 2 – MÉRITO 

Descrição do direito em que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir 
 (anexá-las). 

 
 

 
 

III. 2 - A CONCLUSÃO 
Poderá abordar sucintamente toda a defesa acima exposta e fazer o pedido de acolhimento da defesa. 

 
Termos em que 
Pede deferimento. 
 
 
Capivari de Baixo, _____ de ______ de ________. 
 

 
 

_________________________ 
Assinatura do autuado identificado na qualificação 

 
Anexar: 
• Cópia do Auto de Infração (obrigatório); 
• Cópia do documento de identidade (obrigatório)  
• Cópia do contrato social (obrigatório, tratando-se de pessoa jurídica); 
• Cópia de um comprovante de endereço (obrigatório); 

• Cópia de todos os documentos que aponta como prova. 
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ANEXO II 
MODELO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA  
EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA 

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURAS E OBRAS 
 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a) Municipal: 
 

Auto de Infração n.º ____________ 
Processo Administrativo nº __________ 
Nome do Autuado/infrator:________________________________________________ 
 (no caso de pessoa jurídica, indicar o representante legal) 
CPF do Autuado/infrator: ________________________________________________ 

 
PROTOCOLO DO RECURSO 
 

___/_____/_____ 
 
Assinatura:______________________________________ 
 
Identificação:___________________________________ 
Departamento de Planejamento Urbano 

 
Espaço para o despacho do Diretor encaminhando o recurso de Segunda 
Instância ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e seus anexos 
juntamente com o processo administrativo de primeira instância. 
 

 _____________________________________ 

Diretor (a) do Departamento de Planejamento Urbano 
___/_____/_____ 

 
 

____________________________________ 
RECEBIDO/ Assessoria Especial de Documentos 

___/_____/_____ 

 
_______________________________________________________________, qualificado nos autos do 
processo administrativo nº______, não se conformando com a decisão de primeira instância que conferiu 
procedência ao auto de infração nº ________________________________, na qual foi notificado no dia 
____/____/___ (explicar se a notificação foi pessoal, por carta registrada ou por meio de edital publicado) 
vem, respeitosamente, no prazo legal, perante Vossa Excelência, para apresentar RECURSO 
ADMINISTRATIVO, nos seguintes termos: 

 
Pede deferimento. 
 
Capivari de Baixo, _____ de ______ de ________. 

___________________________________________________ 
Assinatura do recorrente, qualificado no processo administrativo 

de primeira instância. (ou da autoridade autuante) 
Anexar: cópia do depósito do valor da multa.· (obrigatório); 
OBS: o modelo é passível de adaptação no caso do recurso decorrer da autoridade fiscal autuante ou quem lhe substitua. 
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