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Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
II - pré-seleção de três trabalhos na subcategoria “inovação”, conforme
dispõe o art. 11 do Anexo 1 da Resolução CGE n° 32, de 2020, observando-se os requisitos e critérios de avaliação estabelecidos na mesma
Resolução.”
Art. 2º - Fica alterado o art. 2º da Resolução CGE nº 39, de 01 de outubro de 2020, alterada pela Resolução CGE nº 43, de 21 de outubro de
2020, para excluiro servidor Carlos Humberto Ornelas Oliveira, MASP
1.104.114-2 e incluira servidora Deborah Alvarenga Rodarte, MASP
1.336.854-3.
Art. 3° - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 6 de novembro de 2020.
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
06 1416259 - 1
RESOLUÇÃO CGE Nº 44, 06 DE NOVEMBRO DE 2020.
Altera o Anexo I da Resolução CGE Nº 32, de 01 de setembro de 2020,
que institui o Prêmio “Destaques do Controle” da Controladoria-Geral
do Estado e regulamenta a sua primeira edição.
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de sua atribuição
que lhe confere o artigo 93 da Constituição do Estado, e tendo em vista
o disposto na Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, no Decreto nº
47.774, de 03 de dezembro de 2019, e na Resolução CGE nº 33, 10 de
outubro de 2018, que institui o Programa de Avaliação da Qualidade
das Ações de Controle no âmbito da Auditoria-Geral;
RESOLVE:
Art. 1º -Os §§ do art. 12 e o artigo 26 do Anexo I da Resolução CGE
Nº 32, de 01 de setembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 12 [...]
§ 1º - O trabalho de auditoria inscrito deverá conter os seguintes
documentos:
I - Matriz de Planejamento;
II - Matriz de Achados;
III - Relatório de Auditoria emitido;
IV - Demonstração do benefício da ação de controle.
§ 2º - Cada um dos documentos especificados no § 1º serão avaliados
de acordo com os seus requisitos técnicos essenciais, considerando a
seguinte pontuação para cada requisito técnico estabelecido:
I - Nota zero – Não atende o requisito técnico;
II - Nota 01 – Atende de forma insuficiente o requisito técnico;
III - Nota 03 – Atende parcialmente o requisito técnico; e,
IV - Nota 04 – Atende plenamente o requisito técnico.
§ 3º - A avaliação técnica será realizada por comissão específica da
Auditoria-Geral, composta pelo titular do Núcleo Técnico, que a presidirá, e os titulares das Superintendências vinculadas à Auditoria-Geral,
com base no Programa de Avaliação da Qualidade das Ações de Controle, previsto na Resolução CGE n. 33, de 10 de outubro de 2018.
§ 4º - A pontuação final consistirá no somatório da pontuação obtida no
documento Matriz de Planejamento, Matriz de Achados, Relatório de
Auditoria e na demonstração do benefício da ação de controle.
§ 5º - Será escolhido o “trabalho certificado” como vencedor o trabalho de auditoria com maior pontuação, sendo o resultado final da avaliação técnica, encaminhado à alta administração da CGE, para decisão
e homologação.”
“Das Comissões Internas
Art. 26 - Para melhor operacionalização do Prêmio “Destaques do Controle”, serão criadas comissões internas no âmbito da CGE.”
Art. 2º -Fica acrescentado art. 30 ao Anexo I da Resolução CGE Nº 32,
de 01 de setembro de 2020:
“Art. 30 - A homologação dos resultados finais do concurso e as situações não previstas neste Edital serão decididas pela alta administração da CGE.”
Art. 3º -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020.
Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
06 1416254 - 1

Advocacia-Geral
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
ATO ASSINADO PELO SENHOR ADVOGADOGERAL DO ESTADO, EM 05/11/2020:
ATO AGE N° 2.760
O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições e
considerando o disposto no art. 128, §2º, da Constituição do Estado, no
art. 3º, §4º, da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, nos
arts. 7ºA e 7ºB da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005,
e no Decreto nº47.963, de 29 de maio de 2020, DESIGNA o Procurador do Estado ALESSANDRO HENRIQUE SOARES CASTELO
BRANCO, Masp 1.050.973-5, para responder pela direção do Centro
de Estudos Celso Barbi Filho, sem prejuízo de suas atuais atribuições.
06 1416315 - 1
FÉRIAS PRÊMIO-AFASTAMENTO
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO,
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25.4.2003 à:
MASP 345.586-2, Marismar Cirino Motta, por 1 mês referente ao 5º
quinquênio, a partir de 18.11.2020.
MASP 375.656-6, Amélia Josefina Alves Nogueira da Fonseca, por 1
mês referente ao 4º quinquênio, a partir de 21.12.2020.
MASP 1.127.024-6, Guilherme Guedes Maniero, por 1 mês referente
ao 2º quinquênio, a partir de 16.12.2020.
MASP 1.326.956-8, Bianca Mizuki Dias dos Santos, por 1 mês referente ao 1º quinquênio, a partir de 14.12.2020.
Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E FINANÇAS
Competências subdelegadas nos termos do Ato do Diretor-Geral de
19.12.2008, publicado em 20.12.2008.
OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA
REGISTRA OPÇÃO POR COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA, nos
termos do inciso II do art. 27 da Lei nº 174, de 26.1.2007, alterada pela
Lei Delegada n° 182/2011, à:
MASP 1.066.594-1, Renata Couto Silva de Faria, pela remuneração do
cargo efetivo de Procurador do Estado, acrescida de 50% da remuneração do cargo em comissão de Procurador-Chefe, código 652-AE08,
a partir de 03.11.2020.
MASP 1.094.825-5, Cristiane de Oliveira Elian, pela remuneração do
cargo efetivo de Procurador do Estado, acrescida de 50% da remuneração do cargo em comissão de Procurador-Chefe, código 652-AE01,
a partir de 03.11.2020.
Camila Campos da Cruz
Diretora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
06 1416108 - 1

Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais
Chefe da Polícia Civil: Wagner Pinto de Souza

Expediente

Expediente

PORTARIA PIA N. 006/2020
A SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 21 c/c 9º, XII e parágrafo único,
ambos da LCE 65/03, tendo em vista a delegação contida na Resolução
nº 149/2018, e considerando o art. 2º da Resolução n. 176/2016,
RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar o Procedimento Interno de Apuração - PIA n.
006/2020, em razão dos fatos informados no Memo n. 049/2020/SRLI
e Memo n. 0178/2020/DPA.
Art. 2º. O fato a ser investigado é o suposto furto do computador institucional patrimônio n. 5414073-0.
Art. 3º. A indicação do fato a ser apurado não exclui a possibilidade
de outros serem averiguados, correlacionados à possível prática de ato
ilícito, bem como a inclusão de investigados/apurados, diante de novos
elementos de prova por decisão da Comissão Apurante.
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2020.
Marina Lage Pessoa da Costa
Subdefensora Pública-Geral
06 1416123 - 1

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS
PORTARIA Nº. 1912, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais DETRAN-MG, em conformidade com os incisos III e X do art. 22 da
Lei Federal
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, com a resolução nº 611, de 24 de
maio de 2016, do Conselho Nacional de Transito, com o art. 1º da Lei
nº 12.977, de 20 de maio de 2014, e com as Portarias nº 397, de 14 de
junho de 2017 e nº 936, de 05 de julho de 2018, ambas do
DETRAN-MG;
Considerando o cumprimento das exigências insertas na Lei nº.
12.977/2014 e nas Portarias nº 397, de 14 de junho de 2017 e nº 936,
de 05 de julho de 2018, ambas do DETRAN/MG, devidamente atestado pela Coordenação de Administração de Transito (CAT) no âmbito
do município de Belo Horizonte e Departamentos e Regionais de Policia Civil;
Considerando a existência da Portaria 1729 de 21 de Setembro
de 2020, publicada em 25 de setembro de 2020, de credenciamento
da Empresa FM Motos Peças e Acessórios Usados Ltda, CNPJ nº
37.578.620/0001-12, para o ramo de atividade de Comercialização De
Partes E Peças;
Considerando a solicitação de alteração do ramo de atividade constante
no processo 7015 no sistema de Credenciamento de Empresas – SCE;
Resolve:
Art. 1º Alterar o ramo de atividade no credenciamento da empresa FM
Motos Peças e Acessórios Usados Ltda, CNPJ nº 37.578.620/0001-12,
situada na Avenida Rio São Francisco, nº 273, Loja 1, Bairro Riacho
das Pedras, Contagem - MG, CEP 32280-440, para a atividade de
Desmontagem.
Art. 2º O credenciamento tem por objeto:
I – Autorizar e disciplinar a desmontagem de veículos automotores
terrestres, no Estado de Minas Gerais de competência específica do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG.
Art. 3º Esta portaria não altera o prazo de credenciamento da Portaria
1729 de 21 de Setembro de 2020.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua public

ATO DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
ATO Nº 437/2020
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, no uso de atribuição prevista artigo 9º, inciso XXI, da Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, c/c com o artigo 39
da Lei 22.790, de 27 de dezembro de 2017, autoriza, licença em caráter especial, ao servidor ADALTO QUARESMA LEMOS, MASP
355.020-9, ocupante do cargo de Analista da Defensoria Pública,
Código NS03 – DP90001FE, Classe IV, Padrão H, para o exercício da
Presidência da Associação dos Servidores da Atividade Meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – ASAMDEP-MG, no período
de 20 de outubro de 2020 a 19 de outubro de 2022.
06 1416231 - 1

Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
Comandante-Geral : Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues

Expediente
EXTRATO DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
O TEN-CEL PM CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 19ª REGIAO
DA POLÍCIA MILITAR, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelo inciso XXX do Art. 173 do Decreto Nº 11.636 de 20
de janeiro de 1969, RGPM, e em cumprimento à determinações inseridas no ofício nº136.2P/19-DAL e PA datado de 14/02/2019DAL-02,
o nº 201902008179566-1902 RESOLVE: designar os militares abaixo
relacionados para comporem a Comissão Permanente de Avaliação dos
Veículos Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, que serão alienados pela Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG com o
apoio da PMMG na preparação dos lotes, avaliação, guarda, visitação
e entrega aos arrematantes, através dos leilões regionalizados: PRESIDENTE DA COMISSÃO: Nº 1174192, 2º Ten PM Hiran de Souza
Cardoso. MENBROS: Nº 107480-5, 3º Sgt PM Gilson Paulo Gomes
- Frota 19ª RPM; Nº 114980-6, 3º Sgt PM Wanderson Gonçalves Carvalho - Frota 19ª RPM; Nº 118867-1, 3º Sgt PM Amarildo Almeida
Lapa - Frota - 19ª RPM; Nº 165121-5, ASPM Sérgio Augusto Kelly
Alves De Souza - Frota 19ª RPM. Sete Lagoas, 05 de novembro de
2020. Ronan Muniz dos Santos, Tenente-Coronel PM, Chefe do Estado-Maior da 19ª RPM.
06 1416293 - 1
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR
E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O CORONEL PM DIRETOR DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no
uso das atribuições que lhe conferem o artigo 8º do R-125, aprovado
pela resolução nº 4.029, de 16 de março de 2012 e nos termos do artigo
10 da Lei 10.254/1990 e do artigo 24, incisos I e II e seu parágrafo 3º,
do Decreto nº 31.930, de 15 de outubro de 1990, homologa e faz publicar a seguinte designação/dispensa para a função pública dos servidores
para exercício do Magistério Público no Sistema de Ensino da Polícia Militar: CTPM/MINAS CAIXA Extensão de Carga Horária Renata
Cristina Silva, PEB1A-24, História, 16h/a + 02 de exigência + 04 de
extensão, de 16/08/2018 a 31/12/2018;
WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM
DIRETOR DA DEEAS
06 1416043 - 1
CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR
NOTIFICAÇÃO DE ACUSADO
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), constituída pela portaria n. 109.044/20, publicada no
BGPM n. 50 de 07/07/2020, tendo em vista o que dispõe o art. 68,
§3º, inciso I, do CEDM, promove, pelo presente edital, a notificação
do nº 106.245-4, Subten QPR Mário Jorge Ferreira, residente e domiciliado consoante consta em seus registros funcionais, na Cidade de
Sete Lagoas, à Rua Rio Colorado, n. 314 (Casa), Bairro São Pedro,
Estado de Minas Gerais, mas atualmente em lugar incerto e não sabido,
comprovado após diversas diligências realizadas, para no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data desta publicação, comparecer na
Corregedoria da Polícia Militar, situada à Rodovia Papa João Paulo II,
n. 4143, 7º andar (CPAD 4/CPM 3), Prédio Minas, Bairro Serra Verde,
Belo Horizonte/MG - Cidade Administrativa, a fim de acompanhar o
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) a que responde e adotar as
providências que entender cabíveis em sua defesa, sob pena de ocorrer
os efeitos da revelia.
Quartel em Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020.
Thompson Mozzer Batista Pereira, Cap PM PRESIDENTE DA CPAD
06 1416031 - 1
ATOS DO CHEFE DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Considerando que durante auditoria do processo de aposentadoria do servidor civil nº 083.968-8, JOSE JORGE VIEIRA vislumbraram-se incorreções. Retifica os seguintes atos: FÉRIAS PRÊMIO;
Onde se lê: 1º Lustro a contar de 30/07/1995, BI 30 de 28/07/1997;
2º Lustro a contar de 31/07/2000, BI 32, de 06/08/2001; 3º Lustro a
contar de 28/07/2005, BGPM 43, de 16/06/2009; 4º Lustro a contar
de 17/04/2012, BGPM 79, de 17/10/2013; Leia-se: 1º lustro a contar
de 01/08/1990; 2º lustro a contar de 05/02/1995; 3º lustro a contar de
04/02/2000; 4º lustro a contar de 02/02/2005;
ATOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DO CTPM/PATOS DE
MINAS - Considerando que durante auditoria do processo de aposentadoria do servidor civil nº 083.968-8, JOSE JORGE VIEIRA vislumbraram-se incorreções. Retifica os seguintes atos:GOZO DE FÉRIAS
PRÊMIO; Onde se lê: Gozo de 90 dias de férias-prêmio referente ao
1º lustro a partir de 31/07/2000, publicado no BI 36, de 04/09/2000;
Leia-se: Gozo de 90 dias de férias-prêmio referente ao 2º lustro a partir de 31/07/2000.
06 1416235 - 1

PORTARIA Nº.1913, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais DETRAN-MG, em conformidade com os incisos III e X do art. 22 da
Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, com a resolução nº
611, de 24 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Transito, com o
art. 1º da Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, e com as Portarias nº
397, de 14 de junho de 2017 e nº 936, de 05 de julho de 2018, ambas
do DETRAN-MG;
Considerando o cumprimento das exigências insertas na Lei nº.
12.977/2014 e nas Portarias nº 397, de 14 de junho de 2017 e nº 936,
de 05 de julho de 2018, ambas do DETRAN/MG, devidamente atestado pela Coordenação de Administração de Transito (CAT) no âmbito
do município de Belo Horizonte e Departamentos e Regionais de Policia Civil;
Resolve:
Art. 1º Credenciar a empresa Anel Pecas Diesel Eireli, CNPJ nº
21.579.233/0002-41, situada na Av. Warley Aparecido Martins, nº 692 Galpão, Bairro Vila Pinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30670-370, para
a atividade de Desmontagem de veículos automotores terrestres.
Art. 2º O credenciamento tem por objeto:
I – Autorizar e disciplinar a desmontagem de veículos automotores
terrestres, no Estado de Minas Gerais de competência específica do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG.
Art. 3º A vigência deste credenciamento é de 12 (doze) meses, renovável sucessivamente por períodos de 5 (cinco) anos, desde que requerido
pelo credenciado e observadas às exigências na Lei n. 12.977 de 2014,
e na Portaria nº 397 do DETRAN/MG, de 14 de junho de 2017 e Legislação de Trânsito.
Art. 4º Fica a credenciada advertida de que deverá cumprir todos os
requisitos previstos na lei Lei nº. 12.977/2014, Resolução 611 de 24 de
maio de 2016 do CONTRAN, e portaria 397 do DETRAN-MG, de 14
de Junho de 2017, sob pena de descredenciamento.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 1923, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG,
Órgão Executivo Estadual de Trânsito e integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil, no uso das atribuições que lhe confere o inciso
II, do art. 22 c/c art. 152 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997,
da Resolução nº. 168 e suas alterações, de 14/12/2004, do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN, Leis nº. 15.962, de 30 de dezembro
de 2005, Decreto nº. 45.228, de 02 de dezembro de 2009 e Resolução
nº. 7.194, de 30 de dezembro de 2009, do Chefe de Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, que dispõe acerca da Banca Examinadora do
DETRAN/MG;
Resolve:
Art.1º Dispensar da função de Coordenador dos atos decorrentes do
Processo de Habilitação e Controle do Condutor do DETRAN/MG, na
cidade de Belo Horizonte/MG, o servidor Wagner Félix Soares, Masp.
341.289-7.
Art.2º Designar para a função de Secretário Geral dos atos decorrentes do Processo de Habilitação e Controle do Condutor do DETRAN/
MG, na cidade de Belo Horizonte/MG, o servidor Wagner Félix Soares,
Masp. 341.289-7.
Art.3º Designar para a função de Coordenador dos atos decorrentes do
Processo de Habilitação e Controle do Condutor do DETRAN/MG, na
cidade de Belo Horizonte/MG, o servidor Luciano Guimarães do Nascimento, Masp. 1.145.117-6.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
PORTARIA Nº 1.929, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020
Institui Comissão de Leilão de Veículos da 2ª Delegacia Regional de
Polícia Civil de Alfenas, do 18º Departamento de Polícia Civil - para
a prática de atos necessários à realização de leilão público de veículos
automotores removidos, retidos ou apreendidos por infração à legislação de trânsito e não reclamados, no prazo assinado pelas normas
reguladoras da espécie.
O Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais –
Detran-MG, Órgão Estadual de Trânsito e integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil, usando das atribuições que lhe confere o artigo 22,
da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB); e
considerando que os pátios disponibilizados à 2ª Delegacia Regional
de Polícia Civil de Alfenas/MG para a guarda de veículos apreendidos,
em razão de remoção, retenção ou apreensão de veículos, por infração
à legislação de trânsito, encontram-se lotados;
considerando os elevados custos na manutenção da guarda dos veículos apreendidos;
considerando o que dispõe o artigo 328 do CTB, a Lei n° 13.160, de
25 de agosto de 2015, o Decreto Estadual n° 43.824, de 28 de junho de
2004 alterado pelo Decreto Estadual nº 44.806, de 12 de maio de 2008,
e as Resoluções – Contran n°s 179, de 07 de julho de 2005, 331, de 14
de agosto de 2009, que regulamentam e uniformizam a venda, em leilão
público, dos veículos automotores apreendidos e não reclamados pelos
proprietários, no decurso de 60 (sessenta) dias,
considerando a solicitação firmada pelo Delegado Regional de Polícia
Civil da cidade de Alfenas/MG, contida no ofício nº 68/2020, SEI nº
1510.01.0181298/2020-46, de 28/10/2020;
Resolve:
Art. 1º Instituir Comissão de Leilão de Veículos removidos, retidos ou
apreendidos por infração à legislação de trânsito e não reclamados, no
prazo assinado pelas normas reguladoras da espécie, para a efetivação
da hasta pública de automotores recolhidos a depósito na 2ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Alfenas, conforme previsto no § único, do
art. 6º, do Decreto Estadual n° 43824, de 28 de junho de 2004, presidida
pelo Bel. Charles Khouri, masp. 219.239 e composta pelos membros:
Luiz Carlos Rocha, masp. 386.230-7 e Andressa Eloar Meireles Souto,
masp. 1.256.181-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
a Portaria nº 755, de 12 de março de 2020.

PORTARIA Nº 1.927, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020
Institui Comissão de Leilão de Veículos da 5ª Delegacia Regional de
Polícia Civil de Nova Serrana, do 7º Departamento de Polícia Civil
- para a prática de atos necessários à realização de leilão público de
veículos automotores removidos, retidos ou apreendidos por infração à
legislação de trânsito e não reclamados, no prazo assinado pelas normas
reguladoras da espécie.
O Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais –
Detran-MG, Órgão Estadual de Trânsito e integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil, usando das atribuições que lhe confere o artigo 22,
da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB); e
considerando que os pátios disponibilizados à 5ª Delegacia Regional
de Polícia Civil de Nova Serrana/MG para a guarda de veículos apreendidos, em razão de remoção, retenção ou apreensão de veículos, por
infração à legislação de trânsito, encontram-se lotados;
considerando os elevados custos na manutenção da guarda dos veículos apreendidos;
considerando o que dispõe o artigo 328 do CTB, a Lei n° 13.160, de
25 de agosto de 2015, o Decreto Estadual n° 43.824, de 28 de junho de
2004 alterado pelo Decreto Estadual nº 44.806, de 12 de maio de 2008,
e as Resoluções – Contran n°s 179, de 07 de julho de 2005, 331, de 14
de agosto de 2009, que regulamentam e uniformizam a venda, em leilão
público, dos veículos automotores apreendidos e não reclamados pelos
proprietários, no decurso de 60 (sessenta) dias,
considerando a solicitação firmada pelo Delegado Regional de Polícia
Civil da cidade de Nova Serrana/MG, contida no ofício nº 150/2020,
SEI nº 1510.01.0176999/2020-10, de 22/10/2020;
Resolve:
Art. 1º Instituir Comissão de Leilão de Veículos removidos, retidos ou
apreendidos por infração à legislação de trânsito e não reclamados, no
prazo assinado pelas normas reguladoras da espécie, para a efetivação
da hasta pública de automotores recolhidos a depósito na 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nova Serrana, conforme previsto no §
único, do art. 6º, do Decreto Estadual n° 43824, de 28 de junho de 2004,
presidida pela Bela. Angelita Viviane Soares Alves de Oliveira, MASP.
1.237.237-1 e composta pelos membros: Eduardo Inacio Alves, masp.
1.256.922-4 e Daniel Francisco Chagas, masp. 1.256.984-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
a Portaria nº 1.070, de 14 de junho de 2019.
PORTARIA Nº 1.928, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2020
Institui Comissão de Leilão de Veículos da 5ª Delegacia Regional de
Polícia Civil de Ponte Nova, do 12º Departamento de Polícia Civil para a prática de atos necessários à realização de leilão público de veículos automotores removidos, retidos ou apreendidos por infração à
legislação de trânsito e não reclamados, no prazo assinado pelas normas reguladoras da espécie.
O Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais –
Detran-MG, Órgão Estadual de Trânsito e integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil, usando das atribuições que lhe confere o artigo 22,
da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB); e
considerando que os pátios disponibilizados à 5ª Delegacia Regional
de Polícia Civil de Ponte Nova/MG para a guarda de veículos apreendidos, em razão de remoção, retenção ou apreensão de veículos, por
infração à legislação de trânsito, encontram-se lotados;
considerando os elevados custos na manutenção da guarda dos veículos apreendidos;
considerando o que dispõe o artigo 328 do CTB, a Lei n° 13.160, de
25 de agosto de 2015, o Decreto Estadual n° 43.824, de 28 de junho de
2004 alterado pelo Decreto Estadual nº 44.806, de 12 de maio de 2008,
e as Resoluções – Contran n°s 179, de 07 de julho de 2005, 331, de 14
de agosto de 2009, que regulamentam e uniformizam a venda, em leilão
público, dos veículos automotores apreendidos e não reclamados pelos
proprietários, no decurso de 60 (sessenta) dias,
considerando a solicitação firmada pelo Delegado Regional de Polícia Civil da cidade de Ponte Nova/MG, contida no ofício nº 321, de
03/10/2020, SEI nº 1510.01.0184108/2020-30;
Resolve:
Art. 1º Instituir Comissão de Leilão de Veículos removidos, retidos ou
apreendidos por infração à legislação de trânsito e não reclamados, no
prazo assinado pelas normas reguladoras da espécie, para a efetivação
da hasta pública de automotores recolhidos a depósito na 5ª Delegacia
Regional de Polícia Civil de Ponte Nova, conforme previsto no § único,
do art. 6º, do Decreto Estadual n° 43824, de 28 de junho de 2004, presidida pela Bela. Cleide de Oliveira Fiorillo, masp. 336.366-0 e composta
pelos membros: Gladston Alvim Horta Medina, MASP. 1.242.168-1,
Dagoberto Amaral Viana, MASP. 1.256.813-5 e Antero Marcos de
Souza, MASP. 297.729-6.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga
a Portaria nº 1.487, de 19 de agosto de 2019.
PORTARIA Nº 1.956, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG),
órgão executivo de trânsito estadual e integrante da estrutura da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e:
Considerando que Rilielson Medeiros Araujo, titular da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) registro n.º 052701409-05, categoria
“A”, expedida pelo Detran-MG, incorreu na situação prevista no inciso
I do artigo 263 da lei federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista
que, conforme AIT n.º AJ00339096, lavrado em 04/01/2018, e processo
administrativo n.º 199/2019, instaurado em 16/07/2019, conduziu veículo automotor com seu direito de dirigir suspenso;
Considerando que se acha suficientemente demonstrada a situação prevista no inciso I do artigo 263 do CTB;
Considerando o relatório elaborado pela Comissão Processante, acostado às fls. 16/17;
Resolve:
Art. 1º Cassar, nos termos do inciso V do art. 256, combinado com
inciso I e § 2º do art. 263, ambos do CTB, a CNH do (a) condutor (a),
sendo que somente poderá requer sua reabilitação depois de submeter-se a todos os exames necessário à habilitação, na forma estabelecida
pela Resolução 723/2018 do CONTRAN, decorridos 2 (dois) anos da
cassação;
Art. 2º Recolher o documento de habilitação do (a) condutor (a), como
medida administrativa prevista no inciso III do artigo 269 do CTB, para
cumprimento da penalidade descrita no artigo anterior;
Art. 3º Determinar que seja feita a detração no prazo de suspensão, do
período de recolhimento anterior a esta, em caso de ter sido feita restituição provisória do documento de habilitação, conforme previsto na
Portaria nº. 65.613 de 4 de março de 1999 do DETRAN/MG;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do efetivo recolhimento do documento de
habilitação.
PORTARIA Nº 1.957, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG),
órgão executivo de trânsito estadual e integrante da estrutura da Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e:
Considerando que Reginaldo Carlos Filho, titular da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) registro n.º 030394108-41, categoria “B”, expedida pelo Detran-MG, incorreu na situação prevista no inciso I do artigo
263 da lei federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo em vista que, conforme
AIT n.º AX00007429, lavrado em 12/01/2018, e processo administrativo n.º 210/2019, instaurado em 16/07/2019, conduziu veículo automotor com seu direito de dirigir suspenso;
Considerando que se acha suficientemente demonstrada a situação prevista no inciso I do artigo 263 do CTB;
Considerando o relatório elaborado pela Comissão Processante, acostado às fls. 18/19;
Resolve:
Art. 1º Cassar, nos termos do inciso V do art. 256, combinado com
inciso I e § 2º do art. 263, ambos do CTB, a CNH do (a) condutor (a),
sendo que somente poderá requer sua reabilitação depois de submeter-se a todos os exames necessário à habilitação, na forma estabelecida
pela Resolução 723/2018 do CONTRAN, decorridos 2 (dois) anos da
cassação;
Art. 2º Recolher o documento de habilitação do (a) condutor (a), como
medida administrativa prevista no inciso III do artigo 269 do CTB, para
cumprimento da penalidade descrita no artigo anterior;
Art. 3º Determinar que seja feita a detração no prazo de suspensão, do
período de recolhimento anterior a esta, em caso de ter sido feita restituição provisória do documento de habilitação, conforme previsto na
Portaria nº. 65.613 de 4 de março de 1999 do DETRAN/MG;
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do efetivo recolhimento do documento de
habilitação.
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