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ORDEM DE PROCEDIMENTO TÉCNICO – PODER DE POLÍCIA N0 022/2016 

 

ASSUNTO 

 Auto de Notificação com prazo irregular para defesa prévia 

  

MOTIVAÇÃO 

 Seção de Fiscalização no objetivo de obter o Auto de Notificação nos moldes do Decreto 2423 – R, de 

15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015. 

 

 

REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

 Lei 9.269, de 15 de julho de 2009, alterado pela Lei 10.368, 22 de maio de 2015. 

 Decreto 2423 – R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015. 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

Considerações: 

 

  

 Considerando que atualmente a Legislação do CBMES pelo Decreto 2423 – R, de 15 de dezembro de 

2009, alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015, prevê um prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar recurso quando do Auto de Notificação, como se lê: 

 

 

Art. 63. A notificação a cargo do agente fiscalizador será 

lavrada no momento da constatação da irregularidade ou 

da ilegalidade de que trata o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico Estadual.  

§ 1.º Uma das vias do auto ficará com o notificado para que, 

num prazo de 30 (trinta) dias, apresente defesa prévia à 

chefia imediata do agente fiscalizador.  

 

 

 Considerando que o instrumento formal para notificação é o Auto de Notificação e ainda não foi 

realizada a mudança do Auto de Notificação em norma, mantendo-se o prazo de 15 dias; 

 

 Considerando que atualmente o Auto de Notificação dado pela Portaria 201-R está num formato em 

que expressa prazo de 15 dias para o infrator apresentar defesa prévia, conforme previa o Decreto 2423 

– R, de 15 de dezembro de 2009, antes de ser alterado pelo Decreto 3823-R, de 29 de junho de 2015 

 

 Considerando que a Portaria n° 201 –R, de 23 de abril de 2010 mantêm seus efeitos no que não 

contradiz o previsto no Decreto 2423 – R, de 15 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto 3823-R, 



de 29 de junho de 2015; 

 

 Considerando que a Minuta da NT 01 – Parte 05 Procedimentos de Fiscalização ainda não foi 

publicada para regular a aplicação de Notificações; 

 

 Considerando que a CEJUR necessita de dados mais contextualizados sobre as irregularidades 

encontradas no auto de notificação e não apenas o item infringido em norma pela situação de 

irregularidade; 

 

 Considerando que a Minuta da N 01 – Parte 05 possui o Auto de Notificação já atualizado nos moldes 

que corroboram com o que foi sancionado pela atualização que o Decreto 2423- R sofreu em 2015; 

 

 

A Comissão Técnica resolve: 

 

Estabelecer que as Sat’s utilizem os Autos de Notificação (Anexo) impressos para realizar as 

notificações, que expõe o prazo de 30 dias para defesa prévia, procurando sempre manter o controle das 

numerações por meio do Chefe de Seção de Vistorias de cada Sat. Fica também exposto que as 

notificações deverão ser realizadas com a presença de dois militares. Esta medida é de caráter 

provisório até que seja publicada a Minuta da NT 01 – Parte 05 e novos procedimentos sejam 

estabelecidos. 
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