
MOSSORÓ-RN, sexta-FEIRA, 07 DE janeiro DE 20221

ANO XIII | NÚMERO 647c

MOSSORÓ-RN, SEXTA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2022

secretaria municipal
de administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021 – SME

UASG 981759 - Processo Licitatório Nº 
211/2021. Tipo: MENOR PREÇO POR 
ITEM. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA. Total de Itens: 23. Propostas: 
Entrega a partir de 10/01/2022. Abertura da 
Sessão em 20/01/2022 às 09:00hs no site www.
gov.br/compras. Edital disponível no referido 
site e www.prefeiturademossoro.com.br.

MOACYR MANOEL DANTAS GODEIRO NETO
PREGOEIRO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
E HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021-SEMEJ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2021 - 
OBJETO: Aquisição de trator e recolhedor de 
grama para o Estádio Nogueirão. Adjudicado 
por João Eduardo Oliveira Ferreira – Pregoeiro 
em 20/12/2021 e Homologado por Allyson 
Leandro Bezerra Silva – Prefeito em 22/12/2021. 
Empresa: BIDDEN COMERCIAL LTDA.; CNPJ: 
36.181.473/0001-80. Valor Total: R$ 54.500,00 
(cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

EXTRATO DE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021-SEMEJ

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 216/2021 - 
ARP Nº 219/2021 - OBJETO: Aquisição de 
trator e recolhedor de grama para o Estádio 
Nogueirão. Empresa: BIDDEN COMERCIAL 
LTDA.; CNPJ: 36.181.473/0001-80. Itens: 
1. Valor: R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro 
mil e quinhentos reais). Data da Assinatura: 
22/12/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Assina 
pela Contratada: Mabel Andrusievicz. Assina 
pela Contratante: Allyson Leandro Bezerra 
Silva – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2021-SEMAD

UASG 981759 - Processo Licitatório 
Nº 245/2021. Tipo: MENOR PREÇO 
GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa 
destinada a prestação de serviços técnicos 
especializados para fornecimento de Licença 
de Uso de Software Integrado de Gestão 
Pública, Execução Contábil Orçamentária, 
Administração Financeira, Controle e Gestão 
Tributaria Municipal, bem como, manutenção 
corretiva, evolutiva e alterações legais 
seguindo normatização, decretos e leis 
brasileiras, migração de dados do sistema 
anterior, treinamento, implantação e suporte 
técnico dos sistemas e customizações, com 

intuito da promoção da automação da prefeitura 
municipal de Mossoró/RN através de um 
sistema integrado que promova agilidade e 
uma gestão moderna da administração com 
uma prestação de serviços de qualidade a 
comunidade.Total de Itens: 06. Propostas: 
Entrega a partir de 10/01/2022. Abertura da 
Sessão em 20/01/2022 às 09:00hs no site www.
gov.br/compras. Edital disponível no referido 
site e www.prefeiturademossoro.com.br.

MOACYR MANOEL DANTAS GODEIRO NETO
PREGOEIRO

RESULTADO DE JULGAMENTO EM 
INSTÂNCIA SUPERIOR

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
05/2021-SEIMURB

PROCESSO DE DESPESA Nº 1739/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 
torna público aos interessados o resultado 
do julgamento da Concorrêmncia Publica nº 
05/2021-SEIMURB, cujo objeto é contratação 
de uma empresa para realização das obras de 
recapeamento asfáltico com CBUQ (concreto 
betuminoso usinado a quente) e sinalização 
viária em diversas ruas, avenidas e travessias, 
dos Bairros Centro, Nova Betânia, Alto da 
Conceição, Doze Anos, Aeroporto e Santo 
Antônio, todos enquadrados no Perímetro 
Urbano do Município de Mossoró/RN, conforme 
orçamento de referência, projeto básico, 
especificações técnicas e demais peças 
técnicas em anexo, nos seguintes termos:
No caso sub examine, vislumbra-se que estão 
presentes todos os requisitos necessários à 
classificação da CONSTRUTORA LUIZ COSTA 
LTDA, conforme amplamente demonstrado pela 
CPL e pela Procuradoria Geral do Município em 
suas análises. 
Dessa forma, acato o parecer da PGM, 
pelos fundamentos declinados, decidindo 
pela manutenção da decisão proferida pela 
Comissão Permanente de Licitação às fls. 
1.312/1.315.

Mossoró-RN, 30 de dezembro de 2021
ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA
PREFEITO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2021- SEIMURB
PROCESSO DE DESPESA Nº 2255/2021

Adjudicado e Homologado por Allyson Leandro 
Bezerra Silva – Prefeito, em 30 de dezembro de 
2021.
Objeto: Contratação de empresa para 
realização da obra na construção e equipagem 
da CASA DA MULHER BRASILEIRA, do tipo 
III, localizada na Rua Alzenir Pereira da Rocha, 
Bairro Santo Antônio, no município de Mossoró/
RN.
Empresa: COPAGEL EMPRENDIMENTOS 
LTDA
CNPJ: 16.731.373/0001-72
Valor: R$ 1.423.609,12 (um milhão, quatrocentos 

e vinte e três mil, seiscentos e nove reais e doze 
centavos)

PORTARIA Nº 01/2022 – SMS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no 
uso das atribuições que lhe confere o Anexo II, 
da Lei Complementar nº 169, de 12 de agosto 
de 2021,
 
RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR DIANA NARA FERREIRA 
LOUREIRO, Matrícula 145882-1, ocupante do 
cargo de Enfermeira, para Equipe de Estratégia 
de Saúde da Família/ESF, com lotação na 
equipe Nº 142 da UBS DR. Joaquim Saldanha.

Art.º 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de 
janeiro do corrente ano.
 
Mossoró-RN, 7 de janeiro de 2022.

Jacqueline Morgana Dantas Montenegro 
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 090/2021 – SESDEM
(Republicada por incorreção)

Constitui a Comissão de vistoria para verificação 
da aquisição e uso correto dos uniformes, 
brasões e insígnias dos Guardas Civis Municipais 
de Mossoró/RN.
O S E C R E T Á R I O M U N I C I P A L D 
E SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL, 
MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO, no uso das 
atribuições que lhe a Lei Complementar nº 169, 
de 12 de agosto de 2021, e CONSIDERANDO as 
normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 
079, de 20 de dezembro de 2012, que institui o 
auxílio fardamento dos servidores municipais, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Constituir, nos termos do art. 6º, §§ 5º e 6º 
da Lei Complementar nº 079, de 20 de dezembro 
2012, a comissão de vistoria com o objetivo 
de verificar o uso correto e aquisição dos itens 
descritos no Decreto 6.350, de 08 de dezembro 
de 2021, que aprova o Regulamento Geral e 
as especificações dos uniformes da Guarda 
Civil Municipal de Mossoró, com a seguinte 
composição: 
I - Titulares: 
a) KARISA RODRIGUES DE SOUZA, 
MATRÍCULA 508123-8, Guarda Civil Municipal; 
b) RAYANE CARLA BATISTA DA SILVA, 
MATRÍCULA 507964-0, Guarda Civil Municipal; 
c) MARIA ISABEL DA ASSUNCAO 
CABRAL, MATRÍCULA 14293-0, Guarda Civil 
Municipal. 

secretaria municipal
de saúde

secretaria municipal de
segurança pública, defesa civil,
mobilidade urbana e trânsito
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II - Suplentes: 
a) MARCOS HUENDSON ALVES DA 
CUNHA, MATRÍCULA 14341-3, Sub. Inspetor 
da Guarda Civil Municipal; 
b) GLEYTON ALEXANDRO SILVA 
MEDEIROS, MATRÍCULA 506983-1, Sub. 
Inspetor da Guarda Civil Municipal. 
Parágrafo Único - Caberá ao primeiro titular a 
Presidência da Comissão de Vistoria.  
Art. 3º - Os Guardas Civis Municipais deverão 
realizar a aquisição do uniforme, aqui descrito, 
dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias 
a contar da data de publicação dessa portaria, 
ficando, após esse período, vedado o uso dos 
antigos uniformes cujas características não 
estejam dispostas no referido regulamento. 
Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias de duração da comissão, sendo 
obrigatório ao final dos trabalhos, a confecção 
de relatório nominal de todos os agentes que 
receberam as indenizações para aquisição do 
fardamento. 
§1º – O relatório nominal conterá a data, 
descrição dos itens adquiridos pelos servidores 
como também seu estado de uso. 
§2º – Os servidores que não comprovem que 
adquiriram todos os itens do fardamento aqui 
descritos, ou não se apresentarem devidamente 
fardados, serão listados e poderão ser 
encaminhados para apuração disciplinar. 
§3º – Para os fins de comprovação de aquisição 
mencionada no parágrafo anterior, a presente 
comissão deverá exigir que os servidores 
apresentem comprovantes, tais como: cupons 
fiscais, notas fiscais e recibos de pagamento, que 
atestem a aquisição dos itens dos fardamentos 
aqui exigidos. 
§4º – Para fins exclusivos de registro funcional, 
poderá a comissão fotografar ou filmar a 
apresentação do fardamento dos servidores. 
Art. 5º - Para aplicação da verba pertinente ao 
auxílio fardamento, os Guardas Civis Municipais 
deverão adquirir 01 (um) UNIFORME Nº 02 
COMPLETO (Uniforme Operacional Geral), 
respeitando todas as especificações dos itens 
descritos no Decreto 6.350, de 08 de dezembro 
de 2021: 
Art. 6º - Será publicada uma Circular Interna 
contendo todas as orientações referentes as 
datas, local e horários em que a comissão fará 
a análise dos uniformes adquiridos, bem como 
dos comprovantes de compra de tais materiais. 
Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022
Cledinilson Morais de Oliveira 
Secretário de Segurança Pública, Defesa Civil,  
Mobilidade Urbana e Trânsito 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 100/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 

notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 100/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc.) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexada ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexada ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 

condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 5 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 101/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO 
os proprietários e/ou infratores dos veículos 
relacionados no edital de notificação por autuação 
pelo cometimento de infração de trânsito nº 
101/2022, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, 
junto a Sede da SESDEM, endereço: Rua Felipe 
Camarão, 968 – Doze Anos – CEP: 59603-240 
– Mossoró/RN, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do 
veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-

mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 102/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, 
tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 102/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 

identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, sem 
rasuras, com as assinaturas originais do condutor 
e proprietário do veículo; não estiver faltando 
os documentos solicitados; o requerente tiver 
legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 103/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 



MOSSORÓ-RN, sexta-FEIRA, 07 DE janeiro DE 20224
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 103/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 

documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.
br/mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 104/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, 
tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 104/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 

devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identificá-lo a SESDEM até a data limite indicada. 
Para tanto deverá preencher formulário próprio 
(disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br) acompanhado dos seguintes 
documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena de, 
não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, sem 
rasuras, com as assinaturas originais do condutor 
e proprietário do veículo; não estiver faltando 
os documentos solicitados; o requerente tiver 
legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 



MOSSORÓ-RN, sexta-FEIRA, 07 DE janeiro DE 20225
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 105/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 105/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 

limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.
br/mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 

é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 106/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO 
os proprietários e/ou infratores dos veículos 
relacionados no edital de notificação por autuação 
pelo cometimento de infração de trânsito nº 
106/2022, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, 
junto a Sede da SESDEM, endereço: Rua Felipe 
Camarão, 968 – Doze Anos – CEP: 59603-240 
– Mossoró/RN, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identificá-lo a SESDEM até a data limite indicada. 
Para tanto deverá preencher formulário próprio 
(disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br) acompanhado dos seguintes 
documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
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sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do 
veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 107/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 

de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, 
tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 107/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 

de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, sem 
rasuras, com as assinaturas originais do condutor 
e proprietário do veículo; não estiver faltando 
os documentos solicitados; o requerente tiver 
legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 108/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 108/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
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devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 109/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 109/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 

ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 

poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 110/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 110/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou 
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pelo site https://www.edital.getranmossoro.
com.br e poderão ser protocolados no 
prazo estabelecido no edital nos seguintes 
canais digitais: “Mossoró Digital” (https://
www.prefeiturademossoro.com.br/mossoro-
digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 111/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 111/2022.

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.
br/mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 112/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 112/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 

infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 113/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 113/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 
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O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 6 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 114/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 114/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 

c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.
br/mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 115/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 115/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 

do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 116/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO 
os proprietários e/ou infratores dos veículos 
relacionados no edital de notificação por autuação 
pelo cometimento de infração de trânsito nº 
116/2022, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, 
junto a Sede da SESDEM, endereço: Rua Felipe 
Camarão, 968 – Doze Anos – CEP: 59603-240 
– Mossoró/RN, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário cópia de documento 
em que conste cláusula de responsabilidade 
por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade 
Pública, e não tenha sido possível a coleta 
da assinatura do condutor infrator, além dos 
documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do 
representante legal do órgão ou entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado 
de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória 
a identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais 
do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora 
do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 
84 98827-8902 ou entregue via remessa 
postal para o endereço da Sede da SESDEM 
(endereços e telefones podem ser obtidos no 

sítio https://www.prefeiturademossoro.com.br/
paginas/secretaria-municipal-de-seguranca-
publica-defesa-civil-mobilidade-urbana-e-
transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 117/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, e demais regulamentações do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções n° 299/2008 
e n° 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi 
interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 117/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/

mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 118/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 118/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou 
pelo site https://www.edital.getranmossoro.
com.br e poderão ser protocolados no prazo 
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estabelecido no edital nos seguintes canais 
digitais: “Mossoró Digital” (https://www.
pre fe i tu rademossoro .com.br /mossoro-
digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 119/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 119/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo 
no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários 
estão disponíveis na Sede da SESDEM ou pelo 
site https://www.edital.getranmossoro.com.br e 
poderão ser protocolados no prazo estabelecido 
no edital nos seguintes canais digitais: “Mossoró 
Digital” (https://www.prefeiturademossoro.com.
br/mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 120/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, 
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO 
os proprietários e/ou infratores dos veículos 
relacionados no edital de notificação por autuação 
pelo cometimento de infração de trânsito nº 
120/2022, podendo ser interposta a DEFESA DA 
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, 
junto a Sede da SESDEM, endereço: Rua Felipe 
Camarão, 968 – Doze Anos – CEP: 59603-240 
– Mossoró/RN, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo e 
o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja o 
infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identificá-lo a SESDEM até a data limite indicada. 
Para tanto deverá preencher formulário próprio 
(disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br) acompanhado dos seguintes 
documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento de 
identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
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responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do 
veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 121/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 

sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 121/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário cópia de documento 
em que conste cláusula de responsabilidade 
por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade 
Pública, e não tenha sido possível a coleta 
da assinatura do condutor infrator, além dos 
documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício 
do representante legal do órgão ou entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado 
de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver 
faltando os documentos solicitados; o requerente 
tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 122/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei n° 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções n° 299/2008 e n° 619/2016, tendo em 
vista que os autos de infração foram considerados 
regulares e consistentes, considerando que não 
foi interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 122/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível e 
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assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta 
notificação, ou de documento que conste a 
placa do veículo e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 123/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 123/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta 
notificação, ou de documento que conste a 

placa do veículo e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado 
dos seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário cópia de documento 
em que conste cláusula de responsabilidade 
por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade 
Pública, e não tenha sido possível a coleta 
da assinatura do condutor infrator, além dos 
documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício 
do representante legal do órgão ou entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado 
de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais 
do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora 
do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 

SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 124/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 124/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
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seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens 
anteriores, deverá ser anexado ao formulário 
cópia de documento em que conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo 
condutor e comprovante da posse do veículo no 
momento do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, 
e não tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário o ofício do representante 
legal do órgão ou entidade identificando o 
condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do 
veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a 
identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais 
do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora 
do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 
84 98827-8902 ou entregue via remessa 
postal para o endereço da Sede da SESDEM 
(endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio https://www.prefeiturademossoro.com.br/
paginas/secretaria-municipal-de-seguranca-
publica-defesa-civil-mobilidade-urbana-e-
transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração 
está disponível em https://www.edital.
getranmossoro.com.br. O padrão de sequência 
de identificação dos dados das infrações 

encontrados no sítio é: Placa, Número do 
auto de infração, Data da infração, Código da 
infração/desdobramento, Data de vencimento 
da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 125/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, e demais regulamentações do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções n° 299/2008 
e n° 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi 
interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 125/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços 
e telefones podem ser obtidos no sítio https://
www.prefeiturademossoro.com.br/paginas/
secretaria-municipal-de-seguranca-publica-
defesa-civil-mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 126/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 126/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
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c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura 
do condutor infrator, além dos documentos 
previstos nos itens anteriores, deverá ser 
anexado ao formulário cópia de documento 
em que conste cláusula de responsabilidade 
por infrações cometidas pelo condutor e 
comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade 
Pública, e não tenha sido possível a coleta 
da assinatura do condutor infrator, além dos 
documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do 
representante legal do órgão ou entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado 
de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória 
a identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais 
do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora 
do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 
84 98827-8902 ou entregue via remessa 
postal para o endereço da Sede da SESDEM 
(endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio https://www.prefeiturademossoro.com.br/
paginas/secretaria-municipal-de-seguranca-
publica-defesa-civil-mobilidade-urbana-e-
transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração 
está disponível em https://www.edital.
getranmossoro.com.br. O padrão de sequência 
de identificação dos dados das infrações 
encontrados no sítio é: Placa, Número do 
auto de infração, Data da infração, Código da 
infração/desdobramento, Data de vencimento 
da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito

Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 127/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, e demais regulamentações do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções n° 299/2008 
e n° 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi 
interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 127/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de seu 
valor. Poderá ser interposto RECURSO perante 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
- JARI, até a data limite prevista neste edital, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 
84 98827-8902 ou entregue via remessa 
postal para o endereço da Sede da SESDEM 
(endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio https://www.prefeiturademossoro.com.br/
paginas/secretaria-municipal-de-seguranca-
publica-defesa-civil-mobilidade-urbana-e-
transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 128/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN, especialmente as 
Resoluções nº 299/2008 e nº 619/2016, tendo 
em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo 
sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores 
dos veículos relacionados no edital de 
notificação por autuação pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 128/2022, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a 
data indicada no mesmo edital, junto a Sede da 
SESDEM, endereço: Rua Felipe Camarão, 968 
– Doze Anos – CEP: 59603-240 – Mossoró/RN, 
devendo, para tanto, apresentar requerimento 
devidamente preenchido de forma legível 
e assinado, acompanhado, no mínimo, dos 
seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV; 

A defesa deverá ter somente um auto de infração 
como objeto. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja 
o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identificá-lo a SESDEM até a data 
limite indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em https://www.
edital.getranmossoro.com.br) acompanhado dos 
seguintes documentos: 

CONDUTOR INFRATOR: 
a) Cópia reprográfica legível do documento de 
habilitação quando habilitado e/ou documento 
de identificação oficial. 
b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: 
c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; 
d) Cópia do CRLV; 
e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir 
um representante legal, este deverá juntar o 
documento que comprove a representação 
(contrato social, procuração etc) e documento 
oficial de identificação com assinatura e foto; 
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não 
tenha sido possível a coleta da assinatura do 
condutor infrator, além dos documentos previstos 
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nos itens anteriores, deverá ser anexado ao 
formulário cópia de documento em que conste 
cláusula de responsabilidade por infrações 
cometidas pelo condutor e comprovante da 
posse do veículo no momento do cometimento 
da infração; 
g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade 
Pública, e não tenha sido possível a coleta 
da assinatura do condutor infrator, além dos 
documentos previstos nos itens anteriores, 
deverá ser anexado ao formulário o ofício do 
representante legal do órgão ou entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado 
de cópia de documento que comprove a 
condução do veículo no momento da infração. 

2) Tratando-se de veículo de propriedade de 
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória 
a identificação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências 
definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de 
Trânsito Brasileiro CTB. 

3) A indicação do condutor infrator somente 
será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais 
do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora 
do prazo. 

O requerente é responsável penal, cível e 
administrativamente pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 
84 98827-8902 ou entregue via remessa 
postal para o endereço da Sede da SESDEM 
(endereços e telefones podem ser obtidos no 
sítio https://www.prefeiturademossoro.com.br/
paginas/secretaria-municipal-de-seguranca-

publica-defesa-civil-mobilidade-urbana-e-
transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Data de vencimento da notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 129/2022

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito – 
SESDEM por meio da Diretoria Executiva de 
Mobilidade Urbana e Trânsito, em conformidade 
com as competências estabelecidas na Lei 
n° 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro 
- CTB, e demais regulamentações do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções n° 299/2008 
e n° 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares 
e consistentes, considerando que não foi 
interposta defesa da autuação ou pedido de 
advertência por escrito dentro do prazo legal ou 
que estes foram indeferidos ou não conhecidos, 
tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA 
DA PENALIDADE de Multa referente à infração 
de trânsito os proprietários dos veículos ou 
infratores constantes no edital de notificação de 
imposição de penalidade pelo cometimento de 
infração de trânsito nº 129/2022. 

O pagamento da multa poderá ser efetuado 
com desconto até o vencimento da notificação 
prevista no edital, por oitenta por cento de 
seu valor. Poderá ser interposto RECURSO 
perante a Junta Administrativa de Recursos 

de Infrações - JARI, até a data limite prevista 
neste edital, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma 
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, 
dos seguintes documentos: 
a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, 
ou de documento que conste a placa do veículo 
e o número do auto de infração; 
b) cópia da CNH ou outro documento de 
identificação oficial que comprove a assinatura 
do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, 
documento que comprove a representação; 
c) procuração quando for o caso; 
d) cópia do CRLV. 

O recurso deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. 

FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os 
formulários estão disponíveis na Sede da 
SESDEM ou pelo site https://www.edital.
getranmossoro.com.br e poderão ser 
protocolados no prazo estabelecido no edital 
nos seguintes canais digitais: “Mossoró Digital” 
(https://www.prefeiturademossoro.com.br/
mossoro-digital); E-mail: atendimentotransito@
prefeiturademossoro.com.br; WhatsApp: 84 
98827-8902 ou entregue via remessa postal para 
o endereço da Sede da SESDEM (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio https://www.
prefeiturademossoro.com.br/paginas/secretaria-
municipal-de-seguranca-publica-defesa-civil-
mobilidade-urbana-e-transito). 

INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está 
disponível em https://www.edital.getranmossoro.
com.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no site 
é: Placa, Número do auto de infração, Data da 
infração, Código da infração/desdobramento, 
Valor da infração e Data de vencimento da 
notificação.

Mossoró/RN, 7 de janeiro de 2022

Luís Eciraldo Correia
Diretor Executivo de Mobilidade Urbana e 
Trânsito
Autoridade Municipal de Trânsito
Portaria nº: 360/2021 | Mat.: nº 13.646-8


