
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 0109/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, com fulcro no artigo 281 e 282 do

Código de Trânsito Brasileiro,  bem como, na Resolução 918/2022 do Conselho Nacional  de Trânsito –

CONTRAN,  após,  esgotadas as tentativas de ciência por  meio de notificação via  remessa postal,  vem

notificar os proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, do cometimento de Infrações de

Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para interporem defesa prévia, e ainda, igual prazo

para  realizarem a  indicação do condutor  responsável  pela  infração junto  a  Subsecretaria  Municipal  de

Trânsito, contados a partir desta publicação. A DEFESA PRÉVIA deverá ser instruída com: requerimento

preenchido e assinado, cópia desta Notificação de Autuação, cópia da CNH do Condutor, Cópia do CRLV do

Veículo, cópia da Carteira de Identidade do proprietário/detentor  e condutor,  procuração ou autorização

quando o requerente  não for  o proprietário,  contrato social  da empresa (apenas para pessoa jurídica),

procuração do sócio-proprietário da empresa quando o requerente não é o proprietário (apenas para pessoa

jurídica).  A INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR deverá  ser  instruída  com:  Cópia  desta  Notificação  de

Autuação; Cópia da CNH do proprietário do veículo, Cópia do CRLV do veículo; Declaração de indicação de

real condutor; Cópia da CNH do real condutor e assinatura do real condutor e do proprietário. A defesa e/ou

declaração  poderão  ser  entregues  diretamente  a  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CACHOEIRO  DE

ITAPEMIRIM - ES,  ou enviada através de correspondência com aviso de recebimento, para o seguinte

endereço: Rua: Valdir Almeida Rainha, nº 02-18, Bairro Nova Brasília - Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP:

29.302-481 – Tel: (28) 3155-5001.

DADOS DA INFRAÇÃO

PLACA  ÓRGÃO  Nº AUTO  DATA  CÓD. INFRAÇÃO

 QRI4F04 256230 CH00035681 13/12/2022 763-3/01

AHZ0415 256230 CH00031573 14/12/2022 554-1/01

PZK5B92 256230 CH00035516 28/11/2022 555-0/00

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de março de 2023

RUY GUEDES BARBOSA JUNIOR
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3600330032003800390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP 

n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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