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Duração: 18 (dezoito) meses e 10 (dez) dias; Data da Assinatura:
01/09/2015. Vigência: 01/09/2015 à 10/03/2017.
Assinam: Antonio Carlos Maximo - Presidente da FAPEMAT, Éderson
Andrade - Concessionário e Graziela Zambão Abdian - Orientador.
<END:785772:72>

UNEMAT

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
<BEGIN:785773:72>

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 002 AO CONTRATO N° 158/2014
UNEMAT
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / AMPLA
CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
DO OBJETO: acréscimo de serviços, devido ao Erro na Previsão de
Aterramento, fato este que não foi previsto no projeto inicial.
DA ASSINATURA: 21/09/2015.
ASSINAM: Prof. Ms. Ariel Lopes Torres - Reitor em substituição; e o Sr.
Claudio Henrique Teodoro de Almeida - Representante Legal.
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múltiples lecturas”, na Universidad Nacional, na cidade de Heredia, Costa
Rica, e particpará do Fórum Acadêmico de Letras - (FALE)”, no Centro
Universitário Regional de San Pedro Sula, na cidade de San Pedro da Sula,
Honduras, sem ônus para IES de origem, no período de 07/10/2015 a
16/10/2015.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cáceres, MT, 02 de setembro de 2015.

<END:785754:72>

(Original Assinada)
Profª. ANA MARIA DI RENZO
Reitora

INDEA

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA

<END:785773:72>

<BEGIN:785801:72>

<BEGIN:785774:72>

EXTRATO TERMO ADITIVO N° 003 AO CONTRATO N° 158/2014
UNEMAT
PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / AMPLA
CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
DO OBJETO: alteração do Cronograma Físico-financeiro, sem alteração
de valor.
DA ASSINATURA: 22/09/2015.
ASSINAM: Prof. Ms. Ariel Lopes Torres - Reitor em substituição; e o Sr.
Claudio Henrique Teodoro de Almeida - Representante Legal.
<END:785774:72>

<BEGIN:785754:72>

PORTARIA N° 2351/2015
Autoriza servidor docente a se ausentar do país para a participação em
eventos acadêmicos
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 35 e 36 da Lei Complementar
N° 320/2008 de 30/06/2008, que dispõe sobre o afastamento para
congressos, técnicos ou científicos;
CONSIDERANDO Oficio n.º292/2015-PRAD-SDP, datado de 10/09/2015,
Processo n.º359594/2015.
CONSIDERANDO Parecer nº. 170/2015-PROEG; Parecer nº.
050/2015-PRPPG.
RESOLVE:
Art. Autorizar a servidora Docente da Educação Superior, MARILDA DE
OLIVEIRA COSTA, matrícula n.º 63471, lotada no Campus Universitário
de Juara, no Curso de Pedagogia, da Universidade do Estado de Mato
Grosso, a AFASTAR-SE DO PAÍS para realizar estudos de missão de PósDoutorado em Educação, na Universidade de Minho, em Braga-Portugal,
sem ônus para IES de origem, no período de 27/08/2015 a 26/02/2016.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Cáceres, MT, 11 de setembro de 2015.
(Original Assinada)
Profª. ANA MARIA DI RENZO
Reitora
PORTARIA N° 2223/2015
Autoriza servidor docente a se ausentar do país para a participação em
eventos acadêmicos
A REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONSIDERANDO o que estabelece o artigo 35 e 36 da Lei Complementar
N° 320/2008 de 30/06/2008, que dispõe sobre o afastamento para
congressos, técnicos ou científicos;
CONSIDERANDO Oficio n.º263/2015-PRAD-SDP, datado de 01/09/2015,
Processo n.º394471/2015.
CONSIDERANDO Parecer nº. 166/2015-PROEG; Parecer nº.
05/2015-PRPPG.
RESOLVE:
Art. Autorizar a servidora Docente da Educação Superior, TATIANE SILVA
SANTOS, matrícula n.º 257877, lotada no Campus Universitário de Alto
Araguaia da Universidade do Estado de Mato Grosso, a AFASTAR-SE
DO PAÍS para participar de evento científico: “I Ciclo de Conferencias y
Talleres de Lectura y escritura académica em la educación superior”, onde
apresentará a conferência intitulado “Procesos de la escritura acadêmica:
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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDEC/INDEA-MT Nº 002/2.015
Dispõe sobre as medidas fitossanitárias para
prevenção e controle da ferrugem asiática da soja
no Estado de Mato Grosso.
Considerando a necessidade latente de prevenção e controle
fitossanitário da ferrugem asiática;
Considerando a perda de eficiência e de reduzida disponibilidade
de fungicidas (Ingredientes Ativos) que controlam a ferrugem asiática;
Considerando as condições edafo-climáticas do Estado de Mato
Grosso e o poder competitivo do modelo agrícola mato-grossense;
RESOLVE:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Estabelecer normas para o controle da ferrugem asiática da
soja no Estado de Mato Grosso.
Art. 2º. O não cumprimento das disposições estabelecidas nesta Instrução
Normativa sujeitará os infratores à aplicação de penalidades dispostas na
Lei n.º 8.589, de 19 de dezembro de 2006 e seu Decreto nº 1.524, de 20 de
agosto de 2008, não os isentando de qualquer outra responsabilidade civil
e penal previstas em Lei.
Art. 3º. Para efeito desta Instrução Normativa fica definido que:
I- Vazio Sanitário - é o período obrigatório de ausência total de plantas
vivas de soja.
II- Planta Guaxa - toda e qualquer planta de soja germinada
voluntariamente.
III- Planta Viva de Soja - toda e qualquer planta de soja cultivada ou
não.
IV- Planta Cultivada - toda e qualquer planta de soja germinada após
a semeadura pelo homem.
V- Plantio Excepcional - todo e qualquer cultivo de soja autorizado
pelo Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA/MT, durante o período
do “vazio sanitário”.
VI- Soja segunda safra ou safrinha - plantio sucessivo de soja após a
colheita da safra principal de soja.
VII- Coloração TAN - coloração da urédia castanho clara com produção
de uredosporos.
VIII- Coloração RB (redish brown)- coloração da urédia queimada,
avermelhada com bordos escuros.
IX- Estádio R5.3- estádio fenológico da cultura da soja em que a
maioria das vagens encontra-se com 25% e 50% de granação.
Capítulo II
DAS MEDIDAS FITOSSANITÁRIAS
Seção I
Do plantio e colheita de soja
Art. 4º. O plantio de lavoura de soja no Estado de Mato Grosso só poderá
ser realizado no período de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano.
Art. 5º. Não será permitido o plantio em sucessão da cultura de soja sobre a
cultura de soja, soja segunda safra ou safrinha na mesma área.
Art 6º. Estabelecer como prazo final para colheita de áreas cultivadas com
soja a data de 05(cinco) de maio de cada ano.
Parágrafo único. Após a data estabelecida no caput deste artigo, todas
as áreas cultivadas com soja deverão estar colhidas, podendo permanecer
somente as plantas de soja guaxa ou de germinação espontânea de grãos
oriundos das perdas da colheita, até a data estabelecida para o início do
vazio sanitário de 15 de junho de cada ano.
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Seção II
Do plantio excepcional de soja

Art. 7º. Excepcionalmente o INDEA-MT poderá autorizar o cultivo e
manutenção de plantas vivas de soja no período do “vazio sanitário”:
§ 1º. Quando solicitado e justificado pelo interessado por meio de
requerimento, para os seguintes objetivos:
a) Pesquisa científica para melhoramento genético de
soja.
b) Avanço de gerações de linhagens de soja.
c) Produção e multiplicação, pelas Instituições de
Pesquisas estabelecidas no Estado de Mato Grosso
de sementes pré-genéticas de variedades de soja
devidamente testadas e definidas como resistentes ao
fungo Phakopsora pachyrhizi, caso seja de interesse
público.
§ 2º. Considerando os requisitos do parágrafo anterior onde serão
autorizados apenas plantios para o melhoramento genético, avanço de
gerações e multiplicação de sementes pré-genéticas, as Instituições
solicitantes deverão obedecer as seguintes limitações de áreas por
Instituição no ano.
a) Pesquisa científica para melhoramento genético de
soja em condições de campo (gerações F1, F2 e F3),
se autorizadas, ficam limitadas em até 5,0 hectares por
instituição requerente;
b) Pesquisa científica que preconize avanço de geração
de linhagens de soja, se autorizadas, ficam limitadas a
áreas de até 100 hectares por instituição requerente;
c) Plantios que visem produção e multiplicação
de sementes pré-genéticas de variedades de soja
devidamente testadas e definidas como resistentes ao
fungo Phakopsora pachyrhizi terá a área limitada ao que
for estritamente necessário e por interesse do Estado.
§ 3º. Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período
do “vazio sanitário”, cujo objetivo seja testar resistência ao fungo
Phakopsora pachyrhizi.
§ 4º. Para a autorização do cultivo excepcional de soja durante o
“vazio sanitário” o INDEA-MT poderá submeter às solicitações dos
interessados à avaliação e parecer da Comissão de Defesa Sanitária
Vegetal-CDSV/SFA/MT, que entre outros fatores, considerará os
riscos oferecidos pelo fungo na região e local onde serão conduzidos
e o histórico das Instituições requerentes.
§ 5º. Em caso de ocorrência da ferrugem da soja em cultivo que
foi excepcionalmente autorizado, independentemente do grau de
infestação, implicará em infração e penalidades que serão aplicadas
conforme legislação Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor,
podendo ocasionar até a destruição compulsória da lavoura e/ou área
experimental, independente de indenização e ou ressarcimentos.
§ 6º. Para futuras autorizações o INDEA-MT levará em consideração
o histórico das áreas autorizadas anteriormente pelo requerente,
podendo ser negadas novas solicitações pelo não cumprimento do
termo de compromisso assinado no plantio anterior.
Art. 8º. As Instituições de Pesquisa e respectivos pesquisadores interessados
deverão apresentar o Requerimento para “Cultivo Excepcional” mediante
apresentação de:
§ 1º.
Requerimento dirigido ao Presidente do INDEA-MT contendo no
mínimo as seguintes informações:
a) O nome da Instituição, do pesquisador e endereços de
ambos;
b) O objetivo e justificativa do plantio para cada material
que está sendo requerido para plantio;
c) Croqui da área a ser utilizada identificando a localização
de cada material a ser plantado;
d) A fase de cada linhagem a ser cultivada e se é resistente
ou não à ferrugem asiática;
e) Croqui com dados georreferenciados do local da
pesquisa, inclusive dimensões de cada parcela e/ou
linha, se for o caso;
f) Detalhamento dos processos de tratamento preventivo
contra o fungo Phakopsora pachyrhizi, com especificação
das aplicações de fungicidas previstas e dose, iniciando
no máximo na fase denominada V3, com alternância de
princípios ativos com eficiência comprovada no controle
da praga.
g) O representante legal da Instituição deverá assinar
junto com o pesquisador todos os documentos e termo de
compromisso.
§ 2º. Os requerimentos e todas as informações descritas no artigo
anterior,
acompanhado do plano anual de trabalho e termo de
compromisso deverão ser entregues em 02 (duas) vias na Unidade
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial
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Local do INDEA-MT do município onde estará localizado o plantio.
Art. 9º. O prazo para a Instituição de pesquisa solicitar ao INDEA-MT a
autorização de plantio excepcional é 31 de janeiro de cada exercício anual.
Parágrafo único. O prazo mencionado no caput do Artigo não se aplica as
Instituições de Ensino, que poderão apresentar requerimento a qualquer
momento, desde que atendam os demais requisitos.
Art. 10. As Unidades Locais do INDEA-MT encaminharão à Administração
Central todos os requerimentos e demais documentos, dos interessados
em manter plantas vivas de soja durante o período do vazio sanitário,
imediatamente após o recebimento, conferência e devido protocolo, não
podendo ultrapassar a data de 05 de fevereiro de cada exercício anual.
Art. 11. No “termo de compromisso” deverá constar que o pesquisador e
a Instituição à qual está vinculado, se responsabilizarão pela condução do
cultivo e que cumprirão todas as exigências especificadas para plantio de
soja excepcionalmente autorizado no período do “vazio sanitário”, e que tem
conhecimento de todas as normas e penalidades definidas na Legislação
Estadual de Defesa Sanitária Vegetal em vigor, na data de assinatura do
referido termo.
Art. 12. O INDEA-MT quando necessário encaminhará a Comissão de
Defesa Sanitária Vegetal da Superintendência Federal de Agricultura do
Estado de Mato Grosso/SFA-MT os requerimentos de plantio excepcional
de soja, e esta terá um prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento para
análise e parecer.
Art. 13. Autorizado o plantio excepcional, fica o requerente obrigado a tratar
as plantas de soja com aplicação de fungicidas registrados, compostos
pela mistura de ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, a cada
07 (sete) dias em área total, durante o período de vazio sanitário para o
controle da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi).
Seção III
Do cadastro de propriedade produtora de soja
Art. 14. O cadastro ou a atualização do cadastro das propriedades com
plantio de soja no Estado de Mato Grosso, deverá ser realizado anualmente
logo após o termino do plantio da lavoura, não podendo ultrapassar 15 de
fevereiro, em sistema eletrônico disponibilizado pelo INDEA-MT.
Paragrafo Único. Excepcionalmente na safra 2015/2016 o formulário de
cadastro impresso poderá ser entregue na Unidade Local do INDEA-MT no
município onde se localiza a propriedade, o qual será inserido no sistema
eletrônico.
Art. 15. O produtor deverá informar obrigatoriamente todos os dados
solicitados no cadastro.
Art. 16. O produtor deverá informar obrigatoriamente as coordenadas
geográficas da sede da propriedade e no mínimo dos vértices da lavoura.
Art. 17. O produtor deverá fornecer o croqui da lavoura com as coordenadas
geográficas dos talhões sempre que solicitado pela fiscalização.
Seção IV
Do vazio sanitário para a cultura da soja
Art. 18. Fica estabelecido que o vazio sanitário para a cultura da soja no
Estado de Mato Grosso é de 15 de junho a 15 de setembro.
Art. 19. Durante o “vazio sanitário” não será permitida a existência de
plantas vivas de soja em áreas sob sistema de irrigação, em áreas de
cultivo tradicional ou qualquer outra modalidade de cultivo, exceto os
excepcionalmente autorizados.
Art. 20. Ficam os proprietários, arrendatários ou detentores a qualquer título
de áreas cultivadas com soja, obrigados a eliminarem as plantas vivas de
soja “cultivadas” ou “guaxas” em áreas de seu domínio, antes do período
de “vazio sanitário” e durante para aquelas plantas que germinarem neste
período, inclusive, as “plantas vivas” de soja ao redor de seus armazéns e à
beira das estradas e ferrovias dentro da área de seu domínio.
§ 1º. A lavoura de soja que eventualmente não for colhida antes do
período de “vazio sanitário”, cujas plantas continuarem vivas após o
início do mesmo, serão compulsoriamente destruídas às expensas
do proprietário, respondendo ainda pelas sanções cíveis, penais e
administrativas cabíveis.
§ 2º. As plantas “guaxas” de soja que germinarem durante o período
do “vazio sanitário” em áreas onde foi lavoura de soja ou em locais
de domínio do produtor deverão ser destruídas imediatamente pelo
mesmo.
§ 3º. Ficam obrigadas a manter sem plantas vivas de soja, durante
o período do “vazio sanitário”, as instituições concessionárias ou
administradoras de rodovias, ferrovias, portos fluviais e aeroportos
nas áreas de seus domínios.
Seção V
Do controle da ferrugem asiática na cultura da soja
Art. 21. O proprietário, arrendatário ou detentor a qualquer título de áreas
cultivadas com soja, fica obrigado a fazer o tratamento de plantas de soja
para o controle da ferrugem asiática, com fungicidas registrados, compostos
pela mistura de ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, devendo
realizar no mínimo duas aplicações, sendo que para os cultivos de soja cuja
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colheita ocorra nos meses dezembro ou janeiro, uma destas aplicações
deve ocorrer no estádio R5.3.
Art. 22. No ato da Inspeção quando o Fiscal identificar plantas com sinais
e/ou sintomas da ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi)
dos padrões de coloração (TAN- ou RB), sem prejuízo das penalidades
cabíveis, o proprietário da lavoura será notificado a realizar imediatamente o
tratamento das plantas com fungicidas registrados, compostos pela mistura
de ingredientes ativos de diferentes grupos químicos, independente das
aplicações de fungicidas já realizadas em atendimento ao artigo anterior.
Capítulo III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. Fica sujeito à inspeção, de que trata esta Instrução Normativa,
qualquer planta e propriedade rural.
Art. 24. A inspeção, referida neste capítulo, será exercida, quanto:
I - ao aspecto sanitário;
II - à adoção de medidas fitossanitárias.
Art. 25. As Instituições de Pesquisa que tiverem seus requerimentos
deferidos deverão manter a disposição da fiscalização a Guia de Aplicação
de agrotóxicos na qual deverá conter, dentre outras informações, nome dos
produtos utilizados, dose, data e horário de aplicação.
Art. 26. O produtor de soja que descumprir qualquer obrigação descrita
nesta Instrução Normativa, ficará sujeito às penalidades previstas na
legislação em vigor.
Art. 27. O INDEA-MT, por meio de seus Fiscais Estaduais de Defesa
Agropecuária e Florestal, obedecidas as suas respectivas áreas de
competência, fiscalizará/inspecionará o cumprimento das medidas
fitossanitárias dispostas nesta Instrução Normativa, aplicando as medidas
legais cabíveis.
Art. 28. Quando de interesse da política pública para a agricultura do Estado
de Mato Grosso, o INDEA-MT poderá solicitar contribuição de qualquer
profissional pesquisador da praga Phakopsora pachyrhizi, de qualquer
instituição científica, podendo para isso solicitar a contribuição da SFA-MT
no sentido de indicar os melhores especialistas reconhecidos pelo MAPA.
Art. 29. O INDEA-MT submeterá quando necessário à Comissão de
Defesa Sanitária Vegetal - CDSV/SFA-MT, temas referentes a medidas
fitossanitárias para prevenção e controle da ferrugem asiática da soja,
conforme disposto na legislação de Defesa Sanitária Vegetal.
Parágrafo único. A Comissão de Defesa Sanitária Vegetal - CDSV/SFA-MT,
quando demandada pelo INDEA-MT emitirá parecer com fundamentação
Técnica e Científica.
Art. 30. Fica revogada a Instrução Normativa Conjunta SEDEC/SEAF/
INDEA-MT N.º 001/2015.
Art. 31. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Publicada,
Registrada,
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2015.
Seneri Kernbeis Paludo
Secretário da SEDEC
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RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de sindicância para cabal apuração dos
fatos e responsabilização da empresa credenciada envolvida, seus sócios
proprietários, diretores e instrutores.
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo, sob a presidência do
primeiro, para procederem a apuração dos fatos, no prazo de 60 (sessenta)
dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta):
. Cassiano Fernandes da Silva;
. Felipe Santiago;
. João Marcelo Santos de Almeida.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2015.

<END:785778:74>

<BEGIN:785781:74>

PORTARIA Nº 249/2015/GP/DETRAN-MT
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
Mato Grosso - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando que consta no Processo n° 015/2015/CFISC/DETRAN-MT
e em seus apensos Volumes I, II e III que o credenciado AUTOESCOLA
SANTO ANTONIO (CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
MACEDO LTDA. -ME - CNPJ. 97553113000156 - Cód. 451), por intermédio
de DANIEL EGUES DE MACEDO (CPF. 921.999.411-91 - Cód. 3610),
perpretou delitos e irregularidades com a venda de CNH obtidas sem a
realização de provas teóricas e práticas;
Considerando que as referidas condutas contrariam os Art. 333, caput, e
Art. 71, ambos do Código Penal, e Art. 34, inciso V, da Resolução 358/2010
do CONTRAN;
Considerando o que disciplina a Portaria n°147/2015/GP/DETRAN/MT.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de sindicância para cabal apuração dos
fatos e responsabilização da supracitada empresa credenciada, sócios
proprietários, diretores e instrutores.
Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo, sob a presidência do
primeiro, procederem a apuração dos fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogáveis por mais 60 (sessenta):
. Cassiano Fernandes da Silva;
. Felipe Santiago;
. João Marcelo Santos de Almeida.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.
REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2015.

Guilherme Linares Nolasco
Presidente do INDEA-MT

<END:785801:74>

DETRAN/MT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

<END:785781:74>

<BEGIN:785784:74>
<BEGIN:785778:74>

PORTARIA Nº 255/2015/GP/DETRAN-MT
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
Mato Grosso - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando que consta no Processo n° 067/2015/CFISC/DETRAN-MT
que a AUTOESCOLA PAIM (Centro de Formação de Condutores Paim
Ltda, CNPJ 02.728.944/0006-10, código 307) e seus Diretores, quando da
sua fiscalização, praticavam ilegalidades (as aulas práticas eram lançadas
pela secretária do CFC, Andréia Patrícia Rezer da Silva, a qual fazia uso das
senhas dos diretores) e graves irregularidades (faziam uso de pessoa não
credenciada junto à Autarquia como instrutor, e de veículo automotor não
cadastrado àquela unidade de ensino para as aulas práticas; nenhum dos
diretores se fazia presente no CFC, o qual não possuía controle adequado
da frequência dos alunos nas aulas práticas; a empresa não possuía livro
de registro cadastral dos candidatos e a estrutura física era inadequada).
Considerando que as supracitadas práticas contrariam, em tese, o art. 47
do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) e o Art. 313A do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal), bem como o art. 8º, inciso IV,
alíneas A e B, art. 10, incisos III e IV, art. 31, inciso I e art. 32, inciso III, todos
da Resolução Contran nº 358/10.
Considerando o que disciplina a Portaria n°147/2015/GP/DETRAN/MT.
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PORTARIA Nº 256/2015/GP/DETRAN-MT
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de
Mato Grosso - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais.
Considerando que consta nos autos do Processo n° 080/2015/CFISC/
DETRAN-MT que o credenciado MATOPLACAS (MATOPLACAS IND. E
COM. DE PLACAS LTDA-ME - CNPJ. 00.420.621/0001-24 - Cód.014),
por intermédio de MARLON JUNIOR VALE BARBOSA (representante da
empresa) e LEANDRO BORGES DE SOUZA (funcionário da empresa),
foi surpreendido durante fiscalização de rotina da Coordenadoria de
Fiscalização de Credenciados afixando lacre veicular irregular no caminhão
placas AGQ3439, descumprindo normas do Detran/MT;
Considerando que as referidas condutas contrariam os art. 23, 34 e 41,
incisos III e VI, todos da PORTARIA nº 014/2012/GP/DETRAN-MT (em
vigor na época dos fatos, sendo posteriormente substituída pela PORTARIA
nº 076/2015/GP/DETRAN-MT), art. 22, inciso III da Lei nº 9.503/97 (CTB) e
art. 311 do Decreto-Lei 2.848/40 (Código Penal);
Considerando o disposto no artigo 10, alínea “k” da Lei n° 6.076/92.
Considerando o que disciplina as PORTARIAS n° 147/2015/GP/DETRAN/
MT e n°163/2015/GP/DETRAN/MT.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a instauração de sindicância para cabal apuração dos

