
PORTARIA Nº 3546, DE 07 DE AGOSTO DE 2019 
 

Altera a Portaria DENATRAN nº 3327, de 22 de julho de 2019, que dispõe 
sobre o processo seletivo para composição das Câmaras Temáticas do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para o mandato referente ao 
período de 2019 a 2021 

 
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN), 

no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º do Regimento Interno das 
Câmaras Temáticas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), 
estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 777, de 13 de junho de 2019, 

Considerando o que consta no Processo Administrativo nº 
50000.033700/2019-77, resolve: 

Art. 1º  Esta Portaria altera a Portaria DENATRAN nº 3327, de 22 de 
julho de 2019, que dispõe sobre o processo seletivo para composição das 
Câmaras Temáticas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para o 
mandato referente ao período de 2019 a 2021, a fim de prorrogar o período 
para realização das inscrições e ampliar os meios de envio da documentação 
necessária. 

Art. 2º A Portaria DENATRAN nº 3327, de 2019, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 4º As inscrições serão feitas mediante a apresentação dos 
seguintes documentos:  

....................................................................................................... 
§ 1º Para a entrega dos documentos de que tratam os incisos do caput, 

poderão ser utilizados os seguintes meios: 
I - protocolo diretamente na sede do Ministério da Infraestrutura; 
II - peticionamento eletrônico no site do Ministério da 

Infraestrutura (https://infraestrutura.gov.br); 
III - via postal para o seguinte endereço: DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

TRÂNSITO – DENATRAN, Esplanada dos Ministérios, Bloco “R”, Anexo, Ala 
Oeste, Sala 203, 2º andar, Brasília/DF, CEP: 70.044-902; ou 

IV - e-mail para: setec@infraestrutura.gov.br. (NR) 
§ 2º Eventual complementação da documentação constante nos incisos 

I a IV, dependerá de novo peticionamento, seja por meio presencial, virtual ou 
postal, respeitado o prazo constante no art. 7º." (NR) 

"Art. 7º As inscrições poderão ser realizadas no período de 24 de julho 
de 2019 a 23 de agosto de 2019." (NR) 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES 
Diretor 


