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NOTIFICAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº. 27/2021 
 
Notificado: Célio Agostinho da Silva 
Cargo: Motorista  
Finalidade da Notificação: Garantir o direito de defesa sobre infração de Trânsito, nos 
procedimentos administrativos de apuração de responsabilidade e da identificação de 
condutor infrator, e o recolhimento da multa em tempo hábil. 
 
Ocorrência:  
Multa de Trânsito: 
✓ Veículo QPK 2816 
✓ Ocorrida no dia 02/05/2020; 
✓ Horário 05h58min 
✓ Br 116 km 411 – Governador Valadares; 
✓ Ocorrência Transitar em velocidade superior a máxima permitida 
✓ Data limite de defesa 14/09/2021 – Não Precluso 
 
Os infratores notificados por meio da Secretaria de Saúde poderão manifestar-se sobre 
esta notificação em até 15 (quinze) dias do recebimento, podendo protocolar defesa 
expressa ou comparecer na Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro na Sala da 
Controladoria ou da Procuradoria. A Secretária da Saúde e Chefe dos Motoristas, como 
Administradores dos veículos poderão notificar o Infrator para manifestar sobre o 
pagamento da multa. 
 
Em obediência ao princípio da continuidade do processo administrativo, 
independentemente do seu comparecimento ou manifestação as medidas 
administrativas serão adotadas, podendo concluir com a inscrição da dívida do valor da 
multa. 
 
O Administrador/Condutor tem o dever de pagar a multa ou, se julgar necessário, entrar 
com recurso junto ao órgão de trânsito competente, quando este prazo não estiver 
precluso. Para quitação da multa, o Administrador/Servidor poderá recolher os valores 
da multa diretamente na instituição bancária, utilizando o boleto impresso em sistema 
DETRANET, caso venha negociar com a administração, deverá autorizar o desconto 
na folha de pagamento.  
 
Caso o servidor não autorize o referido desconto, cabe ao Poder Executivo o 
pagamento do débito. Contudo, o Município instaurará processo administrativo para 
fins de ressarcimento, pelos infratores, aos cofres municipais, e ainda estando sujeito a 
penas previstas no estatuto dos servidores municipais. Aqueles notificados, quando 
servidor, que não atenderem essa notificação podem sofrer medidas disciplinares, cuja 
pena pode chegar à demissão, de acordo com a gravidade da multa e de seus atos na 
condução do veículo oficiais. 
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A responsabilidade pelo pagamento de multas advindas de infrações de trânsito 
vinculadas a veículos oficiais caberá ao respectivo Administrador/Condutor, quando o 
condutor não for o Administrador, este deverá acionar o condutor. Havendo recusa do 
servidor infrator em quitar as multas, a Administração Pública deve pagá-las e, 
subsequentemente, exercer o direito de regresso em desfavor do condutor ou 
administrador, mediante a instauração de procedimento administrativo de 
ressarcimento, em que se oportunize o contraditório e a ampla defesa. 

 
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas – MG, 30 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

 
MILTON MENDES BOTELHO 

Controlador Geral do Município 
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