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Temporalidade de Documentos do Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran.SP: Atividades-Fim, resolve:

Artigo 1º - Aprovar a atualização do Plano de Classificação e 
seu índice, bem como a Tabela de Temporalidade de Documentos 
do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran.SP, 
em conformidade com a proposta apresentada pela Comissão 
de Avaliação de Documentos de Arquivo – CADA, aprovada 
pelo Arquivo Público do Estado, consoante anexos I, II e III 
desta portaria.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Considerando os termos da Lei federal 8.159, de 08-01-
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados;

Considerando o preceituado no Decreto estadual 
48.897, de 27-08-2004, que dispõe sobre os arquivos públi-
cos, os documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos 
da Administração Pública do Estado de São Paulo, define 
normas para a avaliação, guarda e eliminação de documen-
tos de arquivo;

Considerando o disposto na Resolução SGP 23, de 27-07-
2011, que aprovou o Plano de Classificação e a Tabela de 

PROCESSO Artesp 041.900/2020
(Protocolo Artesp 524.983/20)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos 

Processo Artesp 041.900/2020 (Protocolo 524.983/20), o Con-
selho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do 
feito, que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes 
termos:

AUTORIZA a admissão d Jucelia Novais da Cunha, RG 
13.402.983-5, para exercer em confiança, a partir da data cons-
tante no respectivo ato de admissão, e em jornada completa de 
trabalho, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, o emprego público em confiança (SQEP-C), de Assistente 
de Regulação de Transporte, do quadro de pessoal da Artesp, 
conforme artigo 5º, inciso II, alínea “h” da Lei Complementar 
1.267/2015.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resul-
tantes nas manifestações SG-EXP-2020/03536 (fl. 12); FD UGA 
05940/20 (fl. 17); FD UGA 05943/20 (fls. 18/19).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada 
a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da 
Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 041.901/2020
(Protocolo Artesp 524.984/20)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos 

Processo Artesp 041.901/2020 (Protocolo 524.984/20), o Con-
selho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do 
feito, que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes 
termos:

AUTORIZA a admissão d Domênica Marques dos Santos, 
RG 32.478.277-9, para exercer em confiança, a partir da data 
constante no respectivo ato de admissão, e em jornada com-
pleta de trabalho, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, o emprego público em confiança (SQEP-C), de 
Assistente Técnico-Administrativo, do quadro de pessoal da 
Artesp, conforme artigo 5º, inciso II, alínea “g” da Lei Comple-
mentar 1.267/2015.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resul-
tantes nas manifestações SG-EXP-2020/03536 (fl. 12); FD UGA 
05939/20 (fl. 17); FD UGA 05944/20 (fls. 18/19).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.

 DIRETORIA GERAL

 Portaria Artesp - 65, de 20-8-2020

Homologa o Plano de Classificação, o 
Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e 
a Tabela de Temporalidade de Documentos 
das Atividades-Fim da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Transporte do 
Estado de São Paulo

O Diretor Geral da Agência Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp, consi-
derando que foram cumpridas as exigências estabelecidas pelo 
Decreto 29.838/1989, resolve:

Artigo 1º - Fica homologado o Plano de Classificação, 
o Índice Alfabético, Remissivo e Permutado e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Fim da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do 
Estado de São Paulo – Artesp, aprovados pela Portaria Artesp 59, 
de 16-07-2020, de acordo com o art. 9º do Decreto 29.838/1989.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

(Protocolo 466.195/19)
 Portaria Artesp - 66, de 20-8-2020

Disciplina a realização e divulgação de novas atua-
lizações do Plano Artesp e seus respectivos anexos

A Diretoria Geral da Agência Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo – Artesp,

Considerando o disposto na Lei Federal 13.979, de 
06-02-2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do Covid-19 responsável pela pandemia 
de 2020;

Considerando que, em 11-03-2020, a Organização Mundial 
da Saúde- OMS declarou o estado de pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19) e, na esteira da OMS, o Congresso Nacional 
editou o Decreto Legislativo 6, de 20-03-2020, pelo qual reco-
nheceu o estado de calamidade pública no país;

Considerando o disposto no Decreto Estadual 64.879, de 
20-03-2020, que reconheceu o estado de calamidade pública 
no Estado, e os Decretos Municipais 59.283, de 16 de março de 
20, e 59.291, de 20-03-2020, que reconheceram a situação de 
emergência e de calamidade pública no Município de São Paulo;

Considerando que, na 903ª Reunião do Conselho Diretor 
– 24/julho/2020, foi aprovado o Plano Artesp, que contempla 
medidas de proteção à saúde e prevenção contra a Covid-19 e 
dispõe sobre os Protocolos Sanitário e de Testagem necessários 
para o retorno seguro e gradual das atividades presenciais da 
Agência, contendo respectivamente: Anexo I – Modelo de Termo 
de Responsabilidade, Anexo II – Explicação dos sintomas de 
Covid-19 e Anexo III – Medidas preventivas durante a pandemia 
da Covid-19, resolve:

Artigo 1º – A partir da aprovação do Plano Artesp e anexos, 
ocorrida na 903ª Reunião do Conselho Diretor – 24/julho/2020, 
quaisquer necessidades de atualizações das medidas elencadas 
no Plano Artesp e seus respectivos anexos, poderão ser realiza-
das pela Unidade de Gestão Administrativa – UGA.

Parágrafo Único – Caberá a Unidade de Gestão Administra-
tiva – UGA, em conjunto com a Assessoria de Comunicação, a 
divulgação das atualizações para orientar os empregados públi-
cos do quadro próprio da Artesp, os estagiários, os empregados 
públicos cedidos de outros órgãos, os prestadores de serviços e 
a população em geral que acessam as dependências da sede da 
Artesp e sedes Regionais.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

(Portaria Artesp 66/2020 - Protocolo 519.429/20)

 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
A reunião de Diretoria marcada para o dia 26-08-2020 

será realizada no dia 25-08-2020, às 14h, tendo em vista a 
participação do Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos 
Serviços de Saneamento Básico, Hélio Luiz Castro, na Assembleia 
Geral Ordinária da Abar – Associação Brasileira de Agências de 
Regulação, que será no dia 26-08-2020, e o gozo de férias da 
Diretora de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de 
Distribuição de Gás Canalizado, Anapaula Fernandes da Rocha 
Campos Amaral.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Portaria Detran-163, de 17-8-2020

Atualiza o Índice, Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos do 
Departamento Estadual de Trânsito – Detran-SP

A Diretora Vice-Presidente do Departamento Estadual de 
Trânsito – Detran-SP,

lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA o pedido de reequilíbrio das perdas de receita, 
ocasionadas pelo Projeto Piloto Ponto a Ponto da Rodovia 
SP-332, referente ao período compreendido entre 16-06-2020 
a 15-07-2020 (R$ 145.072,10). O valor do desconto de R$ 
145.072,10, será deduzido do ônus variável a ser recolhido no 
mês de agosto de 2020.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Diretoria de Controle Econômico e Finan-
ceiro e DD. Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações 
FD DCE 08899/20 (fls. 888/891); FD DCE s/n (fl. 889); FD DCE 
18728/19 (fl. 892); Cota CJ/Artesp 119/2015 (fls. 237/238); cópia 
do Parecer CJ/Artesp 60/2017 (fls. 369/373); Parecer CJ/Artesp 
156/2017 (fls. 380/385).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 022.151/2016
(Protocolo Artesp 336.856/16)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 022.151/2016 (Protocolo 336.856/16), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA o pedido de reequilíbrio das perdas de receita, 
ocasionadas pelo Projeto Piloto Ponto a Ponto da Rodovia 
SP-360, referente ao período compreendido entre 16-06-2020 a 
15-07-2020 (R$ 1.387,20). O valor do desconto de R$ 1.387,20 
será deduzido do ônus variável a ser recolhido no mês de agosto 
de 2020.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Diretoria de Controle Econômico e Finan-
ceiro e DD. Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações 
FD DCE 08903/20 (fls. 675/678); FD DCE 08959/20 (fl. 676); FD 
DCE 10347/19 (fl. 679); cópia da Cota CJ/Artesp 119/2015 (fls. 
131/132); Parecer CJ/Artesp 60/2017 (fls. 163/167).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 038.550/2019
(Protocolo Artesp 466.195/19)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 038.550/2019 (Protocolo Artesp 466.195/19), o 
Conselho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução 
do feito, que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes 
termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 65, de 20-08-2020, 
nos termos da minuta apresentada à fl. 291, que homologa o 
Plano de Classificação, o Índice Alfabético, Remissivo e Permuta-
do e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-
-Fim da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de São Paulo.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa e 
DD Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD 
DGR 35186/20 (fl. 290); RA UGA 0067/20 (fls. 291/292); FD 
UGA 05744/20 (fls. 293/294); Parecer CJ/Artesp 117/2020 (fls. 
154/158).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROTOCOLO Artesp 519.429/2020
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 519.429/2020, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 66, de 20-08-2020, 
nos termos da minuta apresentada à fl. 86 que disciplina a 
realização e divulgação de novas atualizações do Plano Artesp e 
seus respectivos anexos.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resultantes 
nas manifestações FD UGA 05805/20 (fl. 85); RT UGA 0069/20 
(fls. 86/87); FD UGA 05808/20 (fls. 88/89).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROCESSO Artesp 020.754/2016
(Protocolo Artesp 320.570/16)
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Processo Artesp 020.754/2016 (Protocolo 320.570/16), o Conse-
lho Diretor da Artesp, diante dos elementos de instrução do feito, 
que fundamentam a presente, DELIBERA nos seguintes termos:

RATIFICA a indicação d Aline Fava Cerchiaro, como membro 
suplente da Comissão de Ética.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pro-
nunciamentos da Chefia de Gabinete da DD Consultoria Jurídica, 
resultante nas manifestações FD CGD 03289/20 (fl. 187); cópia 
da Cota CJ/Artesp 849/2019 (fl. 141); cópia da Cota CJ/Artesp 
848/2019 (fl. 142); cópia Parecer NDP 336/2019 (fls. 148/157).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROTOCOLO Artesp 524.982/2020
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 524.982/2020, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 67, de 20-08-2020, 
que dispensa, sem cumprimento do aviso prévio, na data de 
19-08-2020, Lycia Cavalcanti de Farias, RG 26.483.824-5, do 
emprego público em confiança (SQEP-C), de Assistente de Regu-
lação de Transporte, do quadro de pessoal da Artesp.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resul-
tantes nas manifestações Aviso prévio do empregador para 
dispensa do empregado (fl. 03); Comunicado UCRH 20/15 (fl. 
12); Memorando – Circular 34/CGSAP/DES/SPPE/MTE (fl. 13); 
FD UGA 05937/20 (fls. 16/17); FD UGA 05942/20 (fls. 18/19); 
Súmula 24, de 22-1-2015 – Gabinete do Procurador Geral do 
Estado (fl. 04), Parecer PA 04/2012 (fls. 05/11); Parecer CONJUR/
MTE 427/2009 (fls. 14/15).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.
PROTOCOLO Artesp 524.981/2020
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do 

Protocolo Artesp 524.981/2020, o Conselho Diretor da Artesp, 
diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a 
presente, DELIBERA nos seguintes termos:

APROVA a publicação da Portaria Artesp 68, de 20-08-
2020, que dispensa, sem cumprimento do aviso prévio, na data 
de 25-08-2020, Eliseu Alves dos Santos, RG 12.796.580-4, do 
emprego público em confiança (SQEP-C), de Assistente Técnico-
-Administrativo, do quadro de pessoal da Artesp.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os 
pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa, resul-
tantes nas manifestações Aviso prévio do empregador para 
dispensa do empregado (fl. 03); Comunicado UCRH 20/15 (fl. 
12); Memorando – Circular 34/CGSAP/DES/SPPE/MTE (fl. 13); 
FD UGA 05938/20 (fls. 16/17); FD UGA 05941/20 (fls. 18/19); 
Súmula 24, de 22-1-2015 – Gabinete do Procurador Geral do 
Estado (fl. 04), Parecer PA 04/2012 (fls. 05/11); Parecer CONJUR/
MTE 427/2009 (fls. 14/15).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a 
adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artesp.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.

Anexo I de que trata a Portaria Detran-SP 163/2020:
Índice Alfabético, Remissivo e Permutado
Atualização Agosto/2020
1 As FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES e ATIVIDADES são apresentadas em letras maiúsculas. O Índice apresenta também, de forma 

permutada, os tipos documentais, bem como os termos e expressões variantes do conteúdo dos documentos de uso corrente no 
Departamento Estadual de Trânsito - Detran-SP.

ÍNDICE¹ CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO

0 km até o seu destino, Conduzir veículo USE Expediente de concessão de licença especial de trânsito 023.02.01.004
0 km, Par de placas referente à lacração de veículos USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
2ª via da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Expediente de solicitação de 023.02.01.011
2ª via de certificado de conclusão de curso especializado e/ou de capacitação, Requerimento de registro de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização 
de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
2ª via de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para emissão de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de IPVA USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de licenciamento USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de multas USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de seguro obrigatório USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de transferência USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de documento de transferência, Processo para emissão de 023.03.02.005
2ª via de documentos, Processo de emissão de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de placas USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
2ª via de plaquetas USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008

A 
Acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Boletim de ocorrência de 023.01.04.001
Acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Relatório estatístico anual de ocorrência de 023.01.04.002
ACIDENTE DE TRÂNSITO, COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 023.01.04
Adição de categoria na habilitação, Processo de mudança ou USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Adição de curso especializado e de capacitação por parte de entidade credenciada Ofício solicitando INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Administração de cursos de credenciadas, Comunicado de normatização de rotinas referentes à 023.01.02.001
Administração Pública e Consulados, Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da 023.05.02.003
Administrativa de auto escola, médico e psicólogo, Processo de apuração de irregularidade 023.04.01.002
Administrativos, Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou 023.03.01.015
Alienação fiduciária, Gravame//Situação do veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração cadastral de caracteres alfanuméricos/alteração de duas para três letras USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração da situação de gravame USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração das características do veículo, Processo de 023.03.02.002
Alteração de CPF USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração de dados cadastrais do proprietário do veículo, Atualização ou USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Expediente de 023.02.01.003
Alteração de duas para três letras/Alteração cadastral de caracteres alfanuméricos USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Alteração de endereço no mesmo Município, Expediente de solicitação de USE Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Alteração de Estatuto Social, Ofício indicando INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Alteração de Estatuto Social, Ofício indicando INTEGRA Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de instituições ou entidades de ensino para candidatos e condutores 023.04.01.006
Alteração de responsável pela coordenação ou diretoria de ensino INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Alteração de responsável pela coordenação ou diretoria de ensino INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Alteração de responsável pela coordenação ou diretoria geral da credenciada INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Alteração de responsável pela coordenação ou diretoria geral da entidade credenciada INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Alteração no quadro docente, Comunicado de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, TRANSFERÊNCIAS E 023.02.02
ALTERAÇÕES DE VEÍCULOS, TRANSFERÊNCIAS E 023.03.02
Aluguel, Processo de Matrícula a Termo de veículo de 023.03.01.011
Alunos de auto escola, Livro de registro de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de 023.06.02.001
Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento 023.06.01.002
Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito, Processo de 023.06.02.002
APLICAÇÃO DE PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA 023.06.02
Apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento anual-CLA 023.06.01.002
Apreendido, Processo de liberação de documento 023.06.01.005
Apreendido, Processo de liberação de veículo 023.06.01.006
Apreendido, Processo de recolhimento de veículo 023.06.01.007
Apreendido, Processo para desbloqueio de veículo USE Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Apreendido, removido ou recolhido, Processo de venda em leilão de veículo 023.06.03.001
APREENDIDOS, LEILÃO DE VEÍCULOS 023.06.03
Apreensão da CNH por doença ou morte, Bloqueio e USE Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Apreensão de documentos, Processo de 023.06.01.003
Apreensão de veículos, Processo de 023.06.01.004
APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE 023.06.01
Apuração de duplicidade de placa, Processo de 023.03.01.013
Apuração de irregularidade administrativa de auto escola, médico e psicólogo, Processo de 023.04.01.002
APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E 023.06.04
Apuração de irregularidade em instituição, entidade e empresa credenciadas, Processo de 023.06.04.001
Apuração de irregularidade na habilitação de candidatos e condutores, Processo de 023.06.04.002
Aquisição de placa especial (experiência), Processo para USE Processo de autorização para uso placa de experiência 023.03.03.002
Aquisição de placa especial (fabricante), Processo para USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Área de percurso de treinamento para auto-escola, Processo de elaboração de projeto de Iimplantação de 023.05.02.001
Áreas de segurança das unidades da Administração Pública e Consulados, Processo de sinalização de 023.05.02.003
Atividades referente a educação para o trânsito, Relatório anual de 023.01.01.002
Atualização das bases estadual e nacional, Transação de sincronismo/ USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Atualização de data de emissão do CRV e CRLV USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Atualização de data do documento USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Atualização de endereço da CNH (mesmo município), Expediente de 023.02.02.002
Atualização do CRV, Requerimento para USE Expediente de transferência de veículo para outro Município 023.03.02.004
Atualização ou alteração de dados cadastrais do proprietário do veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Auto de entrega voluntária da CNH (outro) e encaminhamento ao curso de reciclagem INTEGRA Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores 023.01.02.004
Auto escola, médico e psicólogo, Processo de apuração de irregularidade Administrativa de 023.04.01.002
Auto escola, Processo de credenciamento e Descredenciamento de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Auto Escola, Processo de credenciamento e descredenciamento de USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Auto escola, Processo de renovação de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Auto escola, Processo de renovação de USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Auto-escola, Processo de elaboração de projeto de Iimplantação de área de percurso de treinamento para 023.05.02.001
Autorização de empresa remarcadora, Processo de cadastramento e de 023.04.01.011
Autorização de transporte escolar, Processo de USE Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar 023.03.01.010
Autorização destinada aos veículos de transporte escolar, Processo de expedição de 023.03.01.010
Autorização judicial, Processo de licenciamento com INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículo 023.03.01.012
Autorização para regravação de chassi ou motor, Processo de concessão de 023.03.04.001
Autorização para remarcação de chassi ou motor, Processo de concessão de USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Autorização para uso de placa de experiência, Processo de 023.03.03.002
Autorização para uso de placa de fabricante, Processo de 023.03.03.003
Averbação de certificado de conclusão de curso especializado e /ou de capacitação emitidos em outros estados, Requerimento de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação 
e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005

B 
Baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta, Processo de bloqueio, desbloqueio e 023.03.01.006
Baixa definitiva de veículo por perda total, Processo de USE Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Baixa por exportação de veículo, Processo de 023.03.01.014
Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de registro de veículos e-CRLVsp 023.03.01.002
Base de dados do sistema e-CNHsp 023.02.01.001
Base de dados do sistema e-lacraçãosp 023.04.01.001
Base de dados do sistema escolar 023.03.01.003
Base de dados do Sistema Pátio 023.06.01.001
Base eletrônica de dados de processos de Suspensão e Cassação de CNH (SIM - Sistema Integrado de Multas) 023.02.03.001
Bases estadual e nacional, Transação de sincronismo/Atualização das USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Bases nacional e estadual para regularização, Exclusão de cadastro do veículo nas USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Bem-te-vi, Programa educativo para o trânsito - Clube do USE Programa educativo para o trânsito 023.01.01.001
bloqueio de veículo por falta de transferência de propriedade, Processo de 023.03.02.006
Bloqueio e apreensão da CNH por doença ou morte USE Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Bloqueio e recolhimento da CNH por doença ou morte USE Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta, Processo de 023.03.01.006
Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais 023.01.04.001

C 
Cadastramento de candidato à obtenção de CNH INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Cadastramento de sala de aula, Ofício indicando mudança de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Cadastramento e de autorização de empresa remarcadora, Processo de 023.04.01.011
Cadastramento, Requerimento de inscrição e INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
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Desbloqueio de veículo apreendido, Processo para USE Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta, Processo de bloqueio 023.03.01.006
Descredenciamento de auto escola, Processo de credenciamento e USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Descredenciamento de Auto Escola, Processo de credenciamento e USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Desenhos técnicos 023.05.01.001
DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS, EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E 023.01.01
Desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes, Processo de credenciamento de empresas de 023.04.01.008
Despachante USE Processo de cadastro de loja e concessionária de veículos 023.04.01.010
Detran, Comunicado dos Correios referente a roubo ou furto de documentos do USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001
Direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de substituto na coordenação e/ou INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 
cursos a profissionais 023.04.01.007
Direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de substituto na coordenação e/ou INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de suspensão do 023.02.03.004
Direito de dirigir por pontuação, Processo de suspensão do 023.02.03.005
Direito de dirigir, Processo de cassação do USE Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.03.002
Direito de dirigir, Processo de reavaliação do USE Processo de reabilitação por Cassação de CNH 023.02.03.003
Diretoria de ensino, Alteração de responsável pela coordenação ou INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Diretoria geral da entidade credenciada, Alteração de responsável pela coordenação ou INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Dirigir, Permissão para USE Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA 023.03.03
Documento apreendido, Processo de liberação de 023.06.01.005
Documento de IPVA, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Documento de licenciamento, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Documento de multas, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Documento de seguro obrigatório, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Documento de transferência, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Documento de transferência, Processo para emissão de 2ª via de 023.03.02.005
Documento Único de Transferência - DUT USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Documento Único de Transferência - DUT USE Expediente de transferência de propriedade de veículo 023.03.02.003
Documento Único de Transferência - DUT USE Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Documento Único de Transferência - DUT USE Processo para emissão de 2ª via de documento de transferência 023.03.02.005
Documentos do Detran, Comunicado dos Correios referente a roubo ou furto de USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001
DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E 023.06.01
Documentos, Processo de apreensão de 023.06.01.003
Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores 023.01.02.004
Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Dublê USE Processo de apuração de duplicidade de placa 023.03.01.013
Duplicidade de placa, Processo de apuração de 023.03.01.013
Duplicidade de placas, Relatório de fiscalização de INTEGRA Processo de apuração de duplicidade de placas 023.03.01.013
DUT - Documento Único de Transferência USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
DUT - Documento Único de Transferência USE Expediente de transferência de propriedade de veículo 023.03.02.003
DUT - Documento Único de Transferência USE Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
DUT - Documento Único de Transferência USE Processo para emissão de 2ª via de documento de transferência 023.03.02.005

E 
E-CNHsp, Base de dados do sistema 023.02.01.001
E-CNHsp, Expediente de pré cadastro para inclusão no 023.02.01.008
E-CRLVsp, Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de registro de veículos 023.03.01.002
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (SUBFUNÇÃO) 023.01
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS, EVENTOS E PROGRAMAS DE 023.01.01
Educação para o trânsito, Relatório anual de atividades referentes a 023.01.01.002
Educativo para o trânsito, Programa 023.01.01.001
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, COLETA DE DADOS E 023.01.04
ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS, EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 023.01.01
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO 023.05.02
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE TRÂNSITO 023.05.01
E-lacraçãosp, Base de dados do sistema 023.04.01.001
ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 023.03.03
Eliminação, Livro de controle de entrega de placas para 023.03.03.001
Embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de suspensão da habilitação por USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de suspensão do direito de dirigir por 023.02.03.004
Emissão de 2a via de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Emissão de 2ª via de documentos, Expediente de 023.03.01.008
Emissão de 2ª via de doumento de transferência, Processo para 023.03.02.005
Emissão de Certificado de Registro de Veículo - CRV, Processo de USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Emissão de documento, Formulário de solicitação de correção de erro na 023.03.01.004
Emissão de outra via original do CRLV, Expediente de 023.03.01.009
Emplacamento, lacração e relacração USE Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados 023.04.01.004
EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM 023.06.04
Empresa credenciadas, Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e 023.06.04.001
Empresa para fornecimento de placas especiais de veículos, Processo de credenciamento de 023.04.01.003
Empresa remarcadora, Processo de cadastramento e de autorização de 023.04.01.011
Empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes, Processo de credenciamento de 023.04.01.008
Empresas para realização de vistorias automotivas, Processo de credenciamento de 023.04.01.009
Encaminhamento ao curso de reciclagem, Auto de entrega voluntária da CNH (outro) e INTEGRA Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores 023.01.02.004
Encerramento temporário de atividades, inclusive férias coletivas da entidade credenciada, Comunicado de INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições 
ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Endereço (mesmo município), Expediente de solicitação de atualização de 023.03.02.009
Endereço de candidato à habilitação, Relatório de investigação de confirmação de INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Endereço de candidato à habilitação, Relatório de investigação de confirmação de INTEGRA Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
Endereço no mesmo Município, Expediente de solicitação de alteração de USE Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
ENGENHARIA DE TRÁFEGO (SUBFUNÇÃO) 023.05
Ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de 023.04.01.006
Ensino para ministrar cursos a profissionais, Processo de credenciamento de instituições ou entidades de 023.04.01.007
Entidade e empresa credenciadas, Processo de apuração de irregularidade em instituição, 023.06.04.001
Entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou 023.04.01.006
Entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais, Processo de credenciamento de instituições ou 023.04.01.007
Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 023.06.02.001
Entrega de placas para eliminação, Livro de controle de 023.03.03.001
Entrega voluntária da CNH (outro) e encaminhamento ao curso de reciclagem, Auto de INTEGRA Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores 023.01.02.004
Escolar, Base de dados do sistema 023.03.01.003
Escolar, Processo de autorização de transporte USE Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar 023.03.01.010
Escolar, Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte 023.03.01.010
Especiais de veículos, Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de placas 023.04.01.003
Especial (experiência), Processo para aquisição de placa USE Processo de autorização para uso placa de experiência 023.03.03.002
Especial (fabricante), Processo para aquisição de placa USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Especialização de condutores, Processo de registro de curso de USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Estado, Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para municípios do Interior do 023.05.02.002
Estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros 023.06.01.002
Estados, Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 023.06.02.001
Estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Relatório 023.01.04.002
Estatuto Social, Ofício indicando alteração de INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Estatuto Social, Ofício indicando alteração de INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Estrangeiros no Brasil, Expediente de habilitação de 023.02.01.005
EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO de CAMPANHAS 023.01.01
Exame teórico-técnico, Processo de revisão de prova aplicada no 023.02.01.013
Exames teórico e prático, Livros de atas de 023.02.01.002
Exclusão de cadastro do veículo nas bases nacional e estadual para regularização USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Exclusão de pontuação da CNH USE Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E 023.05.02
Expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar, Processo de 023.03.01.010
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES E 023.06.02
EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO 023.02.01
Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Expediente de comunicação de venda de veículo 023.03.01.007
Expediente de concessão de licença especial de trânsito 023.02.01.004
Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Expediente de emissão de outra via original do CRLV 023.03.01.009
Expediente de habilitação de estrangeiros no Brasil 023.02.01.005
Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID 023.02.01.007
Expediente de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp 023.02.01.008
Expediente de reconhecimento de habilitação obtida em outro país 023.02.01.009
Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
Expediente de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Expediente de solicitação de alteração de endereço no mesmo Município USE Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Expediente de solicitação de atualização de endereço (mesmo município) 023.03.02.009
Expediente de solicitação de prova adaptada para habilitação de candidato com deficiência (PcD) 023.02.01.012
Expediente de transferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de São Paulo 023.02.02.001
Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Expediente de transferência de propriedade de veículo 023.03.02.003
Expediente de vistoria de chassi 023.03.05.002
Expediente de vistoria de veículo 023.03.05.001

Cadastro de loja e concessionária de veículos, Processo de 023.04.01.010
Cadastro de veículos, Base de dados do sistema de 023.03.01.001
Cadastro do veículo nas bases nacional e estadual para regularização, Exclusão de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do 023.06.02.001
CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 023.06.02.001
CAMPANHAS, EVENTOS, e PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 023.01.01
Cancelamento de cursos, Comunicado de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Cancelamento de multa por infração à legislação de trânsito, Processo de 023.06.02.003
Candidato à obtenção de CNH, Cadastramento de INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Candidato com deficiência (PcD), Expediente de solicitação de prova adaptada para habilitação de 023.02.01.012
CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE 023.06.04
Candidatos e condutores, Processo de apuração de irregularidade na habilitação de 023.06.04.02
Candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a 023.04.01.006
Canhotos de entrega de CRLV-Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Capacitação de mão de obra, Processo de registro de curso de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Caracteres alfanuméricos/alteração de duas para três letras, Alteração cadastral de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Características do veículo, Processo de alteração das 023.03.02.002
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Expediente de alteração de dados na 023.02.01.003
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Expediente de renovação da validade da 023.02.01.010
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Expediente de solicitação de 2ª via da 023.02.01.011
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Processo de cassação da 023.02.03.002
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA 023.02.02
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Processo de 023.02.03.002
Cassação de CNH, Processo de reabilitação por 023.02.03.003
CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO, SUSPENÇÃO E 023.02.03
Cassação do direito de dirigir, Processo de USE Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.03.002
Categoria na habilitação, Processo de mudança ou adição de USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Centro de Formação de Condutores - CFC USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos, Requerimento de 023.03.01.015
CERTIDÃO NEGATIVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE 023.06.02
Certificado de conclusão de curso especializado e /ou de capacitação emitidos em outros estados, Requerimento de averbação de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação 
e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Certificado de conclusão de curso especializado e/ou de capacitação, Requerimento de registro de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Certificado de Licenciamento Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de 023.06.01.002
Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para emissão de 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Certificado de Registro de Veículo - CRV, Processo de emissão de USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE 023.03.04
Chassi ou motor, Processo de concessão de autorização para regravação de 023.03.04.001
Chassi ou motor, Processo de concessão de autorização para remarcação de USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Chassi, Expediente de vistoria de 023.03.05.002
Chassi, Processo de regularização de 023.03.04.003
CLA apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento anual 023.06.01.002
CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento Anual INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, 023.03.03
Clube do Bem-te-vi, Programa educativo para o trânsito - USE Programa educativo para o trânsito 023.01.01.001
CNH, Processo de reabilitação por Cassação de 023.02.03.003
CNHs notificadas, Lista mensal de USE Base eletrônica de dados de processos de Suspensão e Cassação de CNH (SIM - Sistema Integrado de Multas) 023.02.03.001
COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 023.01.04
Comercialização de suas partes, Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de 023.04.01.008
Comprovante de recolhimento ou remoção INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Comprovante de recolhimento ou remoção INTEGRA Processo de apreensão de veículos 023.06.01.004
Comunicação de normatização de rotinas referentes à administração de cursos de credenciadas USE Comunicado de normatização de rotinas referentes à administração de cursos de credenciadas 023.01.02.001
Comunicação de venda de veículo, Expediente de 023.03.01.007
Comunicação de Venda/ Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Comunicado de alteração no quadro docente INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Comunicado de cancelamento de cursos INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Comunicado de encerramento temporário de atividades, inclusive férias coletivas da entidade credenciada INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições o
u entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Comunicado de normatização de rotinas referentes à administração de cursos de credenciadas 023.01.02.001
Comunicado de suspensão de aulas INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Comunicado dos Correios referente a roubo ou furto de documentos do Detran USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001
Concessão de autorização para regravação de chassi ou motor, Processo de 023.03.04.001
Concessão de autorização para remarcação de chassi ou motor, Processo de USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Concessão de licença especial de trânsito, Expediente de 023.02.01.004
Concessão de placa reservada, Processo para 023.03.03.004
Concessionária de veículos, Processo de cadastro de loja e 023.04.01.010
Condutor, Expediente de habilitação inicial de 023.02.01.006
CONDUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, 023.06
Condutores infratores, Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de 023.01.02.004
CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E 023.06.04
CONDUTORES, HABILITAÇÃO DE 023.02
CONDUTORES, PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA 023.01.02
Condutores, Processo de apuração de irregularidade na habilitação de candidatos e 023.06.04.02
Condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e 023.04.01.006
Condutores, Processo de registro de curso de especialização de USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Conduzir veículo 0 km até o seu destino USE Expediente de concessão de licença especial de trânsito 023.02.01.004
Consulados, Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da Administração Pública e 023.05.02.003
CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS 023.03.03
CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS 023.06.01
CONTROLE DE CURSOS E CAMPANHAS REALIZADAS POR TERCEIROS USE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES 023.01.02
CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES, PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E 023.01.02
Controle de entrega de placas para eliminação, Livro de 023.03.03.001
CONTROLE DE VEÍCULOS, REGISTRO E 023.03.01
CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS 023.03.04
Coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de substituto na INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 
cursos a profissionais 023.04.01.007
Coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de substituto na INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Coordenação ou diretoria de ensino, Alteração de responsável pela INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Coordenação ou diretoria geral da entidade credenciada, Alteração de responsável pela INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Correção de erro na emissão de documento, Formulário de solicitação de 023.03.01.004
Correios referente a roubo ou furto de documentos do Detran, Comunicado dos USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001
CPF, Alteração de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA 023.06.04
Credenciadas para ministrar cursos, Notificação para regularização da situação processual de Instituições ou entidades de ensino 023.01.02.002
Credenciadas, Comunicado de normatização de rotinas referentes à administração de cursos de 023.01.02.001
Credenciamento de empresa para fornecimento de placas especiais de veículos, Processo de 023.04.01.003
Credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes, Processo de 023.04.01.008
Credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas, Processo de 023.04.01.009
Credenciamento de examinadores de trânsito, Processo de 023.04.01.012
Credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados, Processo de 023.04.01.004
Credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais, Processo de 023.04.01.007
Credenciamento de médicos e psicólogos peritos, Processo de 023.04.01.005
Credenciamento e descredenciamento de auto escola, Processo de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Credenciamento e descredenciamento de Auto Escola, Processo de USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 023.04.01
Credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de 023.04.01.006
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos 023.06.02.001
CRLV, Atualização de data de emissão do CRV e USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
CRLV, Expediente de emissão de outra via original do 023.03.01.009
CRLV, Processo para emissão de 2a via de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
CRV e CRLV, Atualização de data de emissão do USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
CRV, Processo de emissão de Certificado de Registro de Veículo USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Curso de capacitação de mão de obra, Processo de registro de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Curso de especialização de condutores, Processo de registro de USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores, Dossiê de 023.01.02.004
Curso de reciclagem, Auto de entrega voluntária da CNH (outro) e encaminhamento ao INTEGRA Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores 023.01.02.004
Cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 023.04.01.006
Cursos a profissionais, Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 023.04.01.007
Cursos de credenciadas, Comunicado de normatização de rotinas referentes à administração de 023.01.02.001
CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES, PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE 023.01.02

D 
Dados cadastrais do proprietário do veículo, Atualização ou alteração de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Dados da base, Retificação de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Dados do sistema e-lacraçãosp, Base de 023.04.01.001
Dados do Sistema Pátio, Base de 023.06.01.001
Dados do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Danos de média ou grande monta, Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por 023.03.01.006
Data de emissão do CRV e CRLV, Atualização de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Data do documento, Atualização de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Defesa em procedimento de pontuação, Formulário de USE Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação 023.02.03.005
Desbloqueio de inspenção ambiental veicular por transferência de Estado, Requerimento de 023.03.02.007
Desbloqueio de inspenção ambiental veicular por transferência de Estado, Requerimento para INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
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Modificação de veículo, Processo de USE Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Modificação de veículo, Solicitação de INTEGRA Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Motor do veículo, Processo de legalização do número do 023.03.04.002
MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO 023.03.04
Motor para veículos fabricados antes de 2008, Processo para regularização de USE Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
Motor, Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou 023.03.04.001
Motor, Processo de concessão de autorização para remarcação de Chassi ou USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Mudança de endereço, Ofício de comunicação de INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Mudança ou adição de categoria na habilitação, Processo de USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Multa Interestadual/ Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Multa por infração à legislação de trânsito, Processo de aplicação de penalidade de 023.06.02.002
Multa por infração à legislação de trânsito, Processo de cancelamento de 023.06.02.003
Multas, 2ª via de documento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Município, Vale placa para transferência de INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Municípios do interior do Estado, Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para 023.05.02.002
Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Municípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento anual-CLA apreendido para outros 023.06.01.002

N 
NEGATIVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 023.06.02
Notificação de autuação por infração à legislação de trânsito INTEGRA Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
Notificação para regularização da situação processual da credenciada USE Notificação para regularização da situação processual de instituições ou entidades de ensino credenciadas 
para ministrar cursos 023.01.02.002
Notificação para regularização da situação processual de instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar cursos 023.01.02.002
Novos, Vale placa para veículos INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO 023.03.04
Número do motor do veículo, Processo de legalização do 023.03.04.002

O 
Obra, Processo de registro de curso de capacitação de mão de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Obrigatório, 2ª via de documento de seguro USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Relatório estatístico anual de 023.01.04.002
Ocorrência de Roubo Furto Ativa/ Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Ofício de alteração de pessoas autorizadas na retirada de documentos junto à Escola Pública de Trânsito INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Ofício de comunicação de mudança de endereço INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Ofício de comunicação de mudança de endereço INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Ofício indicando alteração de Estatuto Social INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Ofício indicando alteração de Estatuto Social INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Ofício indicando mudança de cadastramento de sala de aula INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Ofício solicitando adição de curso especializado e de capacitação por parte de entidade credenciada INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Ofício solicitando extinção de curso especializado e de capacitação por parte de entidade credenciada INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Ofícios de liberação de veículo INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 023.06.02.001
Origem do registro do veículo para fins judiciais USE Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015

P 
Par de placas para relacração de veículo por transferência, Recibo de 023.03.02.008
Par de placas referente à lacração de veículos 0 km USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Par de placas referente à relacração de veículo por quebra do lacre ou furto de placa USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Par de placas referente à relacração de veículo por transferência de município USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Pátio, Base de dados do Sistema 023.06.01.001
PcD, Expediente de solicitação de prova adaptada para habilitação de candidato com deficiência 023.02.01.012
Pedido de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico USE Processo de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico 023.02.01.013
Penalidade de multa por infração à legislação de trânsito, Processo de aplicação de 023.06.02.002
PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, APLICAÇÃO DE 023.06.02
Percurso de treinamento para auto-escola, Processo de elaboração de projeto de Iimplantação de área de 023.05.02.001
Perda total, Processo de baixa definitiva de veículo por USE Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Perdimento de veículo/Situação do veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Permissão Internacional para Dirigir-PID, Expediente de 023.02.01.007
Permissão para dirigir USE Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Permissão, Renovação da USE Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Pessoas autorizadas na retirada de documentos junto à Escola Pública de Trânsito, Ofício de alteração de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
PID, Expediente de Permissão Internacional para Dirigir- 023.02.01.007
Placa de experiência, Processo de autorização para uso de 023.03.03.002
Placa de fabricante, Processo de autorização para uso de 023.03.03.003
Placa especial (experiência), Processo para aquisição de USE Processo de autorização para uso placa de experiência 023.03.03.002
Placa especial (fabricante), Processo para aquisição de USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Placa para transferência de município, Vale INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Placa para veículos novos, Vale INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Placa reservada, Processo para concessão de 023.03.03.004
Placa, Processo de apuração de duplicidade de 023.03.01.013
Placas de experiência, Livro ou folhas de registro de movimento de entrada e saída de veículos e de uso de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem 
de veículos e de comercialização de suas partes 023.04.01.008
PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS 023.03.03
Placas especiais de veículos, Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de 023.04.01.003
Placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados, Processo de credenciamento de fabricantes de 023.04.01.004
Placas para eliminação, Livro de controle de entrega de 023.03.03.001
placas, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Placas, Relatório de fiscalização de Duplicidade de INTEGRA Processo de apuração de duplicidade de placas 023.03.01.013
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO) 023
PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES 023.01.02
Planilha médica INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Planilha RENACH INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Planilha RENACH INTEGRA Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
Planilha RENACH INTEGRA Expediente de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Planilha RENACH INTEGRA Expediente de transferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de São Paulo 023.02.02.001
PLANOS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 023.05.01
Planos de trânsito, Processo de implantação de 023.05.01.002
PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E 023.03.03
Plaquetas, 2ª via de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 023
Pontuação da CNH, Exclusão de USE Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
Pontuação, Formulário de defesa em procedimento de USE Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação 023.02.03.005
Pontuação, Processo de suspensão do direito de dirigir por 023.02.03.005
Pontuação, Transferência de USE Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
Pré cadastro para inclusão no e-CNHsp, Expediente de 023.02.01.008
Prestação de serviços de emplacamento, lacração e relacração, Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos e/ou 023.04.01.004
PRESTADORES DE SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE 023.04.01
PRESTADORES DE SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONDUTORES E 023.06
PRESTADORES DE SERVIÇOS, GERENCIAMENTO DE 023.04
Procedimento de pontuação, Formulário de defesa em USE Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação 023.02.03.005
Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL 023.06.02.001
Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Processo de apreensão de veículos 023.06.01.004
Processo de apuração de duplicidade de placa 023.03.01.013
Processo de apuração de irregularidade administrativa de auto escola, médico e psicólogo 023.04.01.002
Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e empresa credenciadas 023.06.04.001
Processo de apuração de irregularidade na habilitação de candidatos e condutores 023.06.04.002
Processo de apuração de irregularidades em credenciadas USE Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e empresa credenciadas 023.06.04.001
Processo de autorização de transporte escolar USE Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar 023.03.01.010
Processo de autorização para uso de placa de experiência 023.03.03.002
Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Processo de baixa definitiva de veículo por perda total USE Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Processo de baixa por exportação de veículo 023.03.01.014
Processo de bloqueio de veículo por falta de transferência de propriedade 023.03.02.006
Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Processo de cadastramento e de autorização de empresa remarcadora 023.04.01.011
Processo de cadastro de loja e concessionária de veículos 023.04.01.010
Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.003
Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.03.002
Processo de cassação do direito de dirigir USE Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.03.002
Processo de comunicação de venda de veículo USE Expediente de comunicação de venda de veículo 023.03.01.007
Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Processo de concessão de autorização para remarcação de chassi ou motor USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Processo de concessão de licença especial de trânsito USE Expediente de concessão de licença especial de trânsito 023.02.01.004
Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de placas especiais de veículos 023.04.01.003
Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes 023.04.01.008
Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Processo de credenciamento de examinadores de trânsito 023.04.01.012
Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados 023.04.01.004
Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos e/ou prestação de serviços de emplacamento, lacração e relacração USE Processo de credenciamento 
de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados 023.04.01.004
Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Processo de credenciamento de médicos e psicólogos peritos 023.04.01.005
Processo de credenciamento e descredenciamento de auto escola USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007

Expediente de vistoria em trânsito 023.03.05.003
Expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de 023.06.02.001
Experiência, Processo de autorização para uso de placa de 023.03.03.002
Experiência, Processo para aquisição de placa especial USE Processo de autorização para uso placa de experiência 023.03.03.002
Exportação de veículo, Processo de baixa por 023.03.01.014
Extinção de curso especializado e de capacitação por parte de entidade credenciada, Ofício solicitando INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005

F 
Fabricados antes de 2008, Processo para regularização de motor para veículos USE Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
Fabricante, Processo de autorização para uso de placa de 023.03.03.003
Fabricante, Processo para aquisição de placa especial USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados, Processo de credenciamento de 023.04.01.004
falta de transferência de propriedade, Processo de bloqueio de veículo por 023.03.02.006
Férias coletivas da entidade credenciada, Comunicado de encerramento temporário de atividades, inclusive INTEGRA Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação 
de instituições ou entidades de ensino para profissionais de trânsito 023.04.01.007
Feridos e vítimas fatais, Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com 023.01.04.001
Feridos e vítimas fatais, Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com 023.01.04.002
Fiscalização de duplicidade de placas, Relatório de INTEGRA Processo de apuração de duplicidade de placas 023.03.01.013
FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTORES USE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONDUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 023.06
FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, CONDUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS (SUBFUNÇÃO) 023.06
FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES 023.06.04
Formulário de defesa em procedimento de pontuação USE Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação 023.02.03.005
Formulário de solicitação de correção de erro na emissão de documento 023.03.01.004
Formulário de vistoria de veículo USE Expediente de vistoria de veículo 023.03.05.001
Fornecimento de placas especiais de veículos, Processo de credenciamento de empresa para 023.04.01.003
Furto de documentos do Detran, Comunicado dos Correios referente a roubo ou USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001
Furto de placa, Par de placas referente à relacração de veículo por quebra do lacre ou USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008

G 
GERENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (SUBFUNÇÃO) 023.04
Gerenciamento do cadastro de registro de veículos e-CRLVsp, Base de dados do sistema de 023.03.01.002
GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E 023
Grande monta USE Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Gravame/alienação fiduciária/Situação do veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros estados 023.06.01.002
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Expediente de Permissão Internacional para Dirigir-PID 023.02.01.007
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Expediente de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Processo de autorização de placa de experiência 023.03.03.002
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Processo de autorização de placa de fabricante 023.03.03.003
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Processo de liberação de documento apreendido 023.06.01.005
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA Processo de regularização de chassi 023.03.04.003

H 
Habilitação de candidato com deficiência (PcD), Expediente de solicitação de prova adaptada para 023.02.01.012
HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM 023.06.04
Habilitação de candidatos e condutores, Processo de apuração de irregularidade na 023.06.04.02
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES (SUBFUNÇÃO) 023.02
Habilitação de estrangeiros no Brasil, Expediente de 023.02.01.005
Habilitação inicial de condutor, Expediente de 023.02.01.006
Habilitação obtida em outro país, Expediente de reconhecimento de 023.02.01.009
Habilitação para prestar serviço de vistoria móvel INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Habilitação por embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de suspensão da USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
HABILITAÇÃO, EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DE 023.02.01
Habilitação, Processo de mudança ou adição de categoria na USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
HABILITAÇÃO, SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE 023.02.03
Homologação do sistema informatizado para realização de vistoria móvel de identificação veicular INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009

I 
Identificação veicular, Homologação do sistema informatizado para realização de vistoria móvel de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Implantação de área de percurso de treinamento para auto-escola, Processo de elaboração de projeto de 023.05.02.001
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E 023.05.01
Implantação de planos de trânsito, Processo de 023.05.01.002
Inclusão no e-CNHsp, Expediente de pré-cadastro para 023.02.01.008
Indicação de substituto na coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 
cursos a profissionais 023.04.01.007
Indicação de substituto na coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades 
de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Informação do local de origem do registro do veículo para fins judiciais USE Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro 023.06.02.001
Infração à legislação de trânsito, Processo de aplicação de penalidade de multa por 023.06.02.002
Infração à legislação de trânsito, Processo de cancelamento de multa por 023.06.02.003
Infratores, Condutores USE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES 023.01.02
Infratores, Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores 023.01.02.004
Inscrição e cadastramento, Requerimento de INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Inspeção ambiental veicular por transferência de Estado, Requerimento para desbloqueio de 023.03.02.007
Inspeção ambiental veicular por transferência de Estado, Requerimento para desbloqueio de INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Instituição, entidade e empresa credenciadas, Processo de apuração de irregularidade em 023.06.04.001
Instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar cursos, Notificação para regularização da situação processual de 023.01.02.002
Instituições ou entidades de ensino para candidatos e condutores, Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de 023.04.01.006
Instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de 023.04.01.006
Instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais, Processo de credenciamento de 023.04.01.007
Interestadual, Multa/Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Interestadual, Transferência USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Interior do Estado, Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para municípios do 023.05.02.002
Investigação de confirmação de endereço de candidato à habilitação, Relatório de INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Investigação de confirmação de endereço de candidato à habilitação, Relatório de INTEGRA Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
IPVA, 2ª via de documento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Irregularidade administrativa de auto escola, médico e psicólogo, Processo de apuração de 023.04.01.002
IRREGULARIDADE EM EMPRESA CREDENCIADA E EM HABILITAÇÃO DE CANDIDATOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO DE 023.06.04
Irregularidade em instituição, entidade e empresa credenciadas, Processo de apuração de 023.06.04.001
Irregularidade na habilitação de candidatos e condutores, Processo de apuração de 023.06.04.002

J 
Judiciais e/ou administrativos, Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins 023.03.01.015
Judicial, Processo de licenciamento com autorização INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículo 023.03.01.012

L 
Lacração de veículos 0 km, Par de placas referente à USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Lacração e relacração USE Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados 023.04.01.004
Lacrações de transferências de veículos, Lista mensal de 023.03.02.001
Lacrações de veículos novos, Lista mensal de 023.03.01.005
Laudo de vistoria de chassi USE Expediente de vistoria de chassi 023.03.05.002
Laudo de vistoria em trânsito USE Expediente de vistoria em trânsito 023.03.05.003
Legalização do número do motor do veículo, Processo de 023.03.04.002
Legislação de trânsito, Processo de aplicação de penalidade de multa por Infração à 023.06.02.002
Legislação de trânsito, Processo de cancelamento de multa por infração à 023.06.02.003
Leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido, Processo de venda em 023.06.03.001
Leilão de veículo retido, removido e apreendido, Processo de USE Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS 023.06.03
Liberação de documento apreendido, Processo de 023.06.01.005
Liberação de veículo apreendido, Processo de 023.06.01.006
Liberação de veículo, Ofícios de INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E 023.06.01
Licença especial de trânsito, Expediente de concessão de 023.02.01.004
Licenciamento Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de 023.06.01.002
Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de Certificado de INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Licenciamento com autorização judicial, Processo de INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículo 023.03.01.012
Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para emissão de 2ª via de Certificado de Registro de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS (SUBFUNÇÃO) 023.03
Licenciamento de veículos, Expediente de registro e 023.03.01.012
Licenciamento, 2ª via de documento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Lista mensal de CNHs notificadas USE Base eletrônica de dados de processos de Suspensão e Cassação de CNH (SIM - Sistema Integrado de Multas) 023.02.03.001
Lista mensal de lacrações de transferências de veículos 023.03.02.001
Lista mensal de lacrações de veículos novos 023.03.01.005
Livro de atas de exames teórico e prático 023.02.01.002
Livro de controle de entrega de placas para eliminação 023.03.03.001
Livro de registro de alunos de auto escola INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Livro ou folhas de registro de movimento de entrada e saída de veículos e de uso de placas de experiência INTEGRA Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem 
de veículos e de comercialização de suas partes 023.04.01.008
Local de origem do registro do veículo para fins judiciais USE Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015
Localidade de veículo, Expediente de transferência de 023.03.02.004
Loja e concessionária de veículos, Processo de cadastro de 023.04.01.010

M 
Mão de obra, Processo de registro de curso de capacitação de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Matrícula a Termo de veículo de aluguel, Processo de 023.03.01.011
Média monta USE Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta 023.03.01.006
Médica, Planilha INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Médico e psicólogo, Processo de apuração de irregularidade Administrativa de auto escola, 023.04.01.002
Médicos e psicólogos peritos, Processo de credenciamento de 023.04.01.005
Mensal de lacrações de transferências de veículos, Lista 023.03.02.001
Ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para 023.04.01.006
Ministrar cursos a profissionais, Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para 023.04.01.007
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Relatório anual de atividades referentes a educação para o trânsito 023.01.01.002
Relatório de fiscalização de duplicidade de placas INTEGRA Processo de apuração de duplicidade de placas 023.03.01.013
Relatório de investigação de confirmação de endereço de candidato à habilitação INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Relatório de investigação de confirmação de endereço de candidato à habilitação INTEGRA Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais 023.01.04.002
Relatório estatístico mensal 023.01.04.003
Relatório mensal de entrada e saída de veículos de desmonte e suas peças INTEGRA Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização 
de suas partes 023.04.01.008
Remarcação de chassi ou motor, Processo de concessão de autorização para USE Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor 023.03.04.001
Remessa de Certificado de Licenciamento Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros estados, Guia de 023.06.01.002
Remoção de veículos, Processo de 023.06.01.008
REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, 023.06.01
Remoção, Comprovante de recolhimento ou INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Remoção, Comprovante de recolhimento ou INTEGRA Processo de apreensão de veículos 023.06.01.004
Removido e apreendido, Processo de leilão de veículo retido, USE Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
Removido ou recolhido, Processo de venda em leilão de veículo apreendido, 023.06.03.001
RENAJUD, Restrição Judicial/ Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Expediente de 023.02.01.010
Renovação da permissão USE Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Renovação de auto escola, Processo de USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Renovação de auto escola, Processo de USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO, EXPEDIÇÃO E 023.02.01
Requerimento de alteração de endereço no mesmo município INTEGRA Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Requerimento de averbação de certificado de conclusão de curso especializado e /ou de capacitação emitidos em outros estados INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação 
e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015
Requerimento de certidão informando o local de origem do registro do veículo para fins judiciais USE Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015
Requerimento de inscrição e cadastramento INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Requerimento de registro de 2ª via de certificado de conclusão de curso especializado e/ou de capacitação INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Requerimento de registro de certificado de conclusão de curso especializado e/ou de capacitação INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Requerimento para atualização do CRV USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Requerimento para desbloqueio de inspeção ambiental veicular por transferência de Estado 023.03.02.007
Requerimento para desbloqueio de inspenção ambiental veicular por transferência de Estado INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Reservada, Processo para concessão de placa 023.03.03.004
Restrição Judicial RENAJUD/ Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Retenção de veículo para regularização, Processo de 023.06.01.009
RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, 023.06.01
Retido, removido e apreendido, Processo de leilão de veículo USE Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
Retificação de dados da base USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Retirada de documentos junto à Escola Pública de Trânsito, Ofício de alteração de pessoas autorizadas na INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores 
e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico, Processo de 023.02.01.013
Roubo ou Furto Ativa/ Situação do Veículo, Ocorrência de USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Roubo ou furto de documentos do Detran, Comunicado dos Correios referente a USE Circular, aviso, comunicado, memorando, comunicação interna (TTD-Meio) 006.01.10.001

S 
Sala de aula, Ofício indicando mudança de cadastramento de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Segurança das unidades da Administração Pública e Consulados, Processo de sinalização de áreas de 023.05.02.003
Seguro obrigatório, 2ª via de documento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Serviço de vistoria móvel, Habilitação para prestar INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRESTADORES DE 023.04.01
SERVIÇOS, GERENCIAMENTO DE PRESTADORES DE 023.04
Sinalização de áreas de segurança das unidades da Administração Pública e Consulados, Processo de 023.05.02.003
Sinalização viária para municípios do interior do Estado, Processo de elaboração de projeto de 023.05.02.002
SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 023.05.02
Sistema de cadastro de veículos, Base de dados do 023.03.01.001
Sistema de gerenciamento do cadastro de registro de veículos e-CRLVsp, Base de dados do 023.03.01.002
Sistema e-CNHsp, Base de dados do 023.02.01.001
Sistema e-lacraçãosp, Base de dados do 023.04.01.001
Sistema escolar, Base de dados do 023.03.01.003
Sistema informatizado para realização de vistoria móvel de identificação veicular, Homologação do INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Sistema Pátio, Base de dados do 023.06.01.001
Situação do Veículo USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Situação processual de instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar cursos, Notificação para regularização da 023.01.02.002
Solicitação de alteração de endereço no mesmo Município, Expediente de USE Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Solicitação de atualização de endereço (mesmo município), Expediente de 023.03.02.009
Solicitação de correção de erro na emissão de documento, Formulário de 023.03.01.004
Solicitação de modificação de veículo INTEGRA Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Solicitação de prova adaptada para habilitação de candidato com deficiência (PcD), Expediente de 023.02.01.012
Substância psicoativa, Processo de suspensão da habilitação por embriaguez ou uso de USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Substância psicoativa, Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de 023.02.03.004
Substituto na coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de INTEGRA Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar 
cursos a profissionais 023.04.01.007
Substituto na coordenação e/ou direção geral ou ensino da entidade credenciada, Indicação de INTEGRA Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino 
para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Suspensão da habilitação por embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Suspensão de aulas, Comunicado de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa, Processo de 023.02.03.004
Suspensão do direito de dirigir por pontuação, Processo de 023.02.03.005
SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO 023.02.03

T 
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID 023.02.01.007
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Expediente de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Processo de autorização de placa de experiência 023.03.03.002
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Processo de autorização de placa de fabricante 023.03.03.003
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Processo de liberação de documento apreendido 023.06.01.005
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA Processo de regularização de chassi 023.03.04.003
Técnicos, Desenhos 023.05.01.001
Teórico-técnico, Processo de revisão de prova aplicada no exame 023.02.01.013
Tracionados, Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros 023.04.01.004
TRÁFEGO, ENGENHARIA DE 023.05
Transação 204 USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transação de sincronismo/Atualização das bases estadual e nacional USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Transferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de São Paulo, Expediente de 023.02.02.001
Transferência de Estado, Requerimento para desbloqueio de inspeção ambiental veicular por 023.03.02.007
Transferência de localidade de veículo, Expediente de 023.03.02.004
Transferência de município, Recibo de par de placas para relacração de veículo por 023.03.02.008
Transferência de município, Recibo de par de placas para relacração de veículo por INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferência de município, Vale placa para USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferência de pontuação USE Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito 023.06.02.002
Transferência de propriedade de veículo, Expediente de 023.03.02.003
transferência de propriedade, Processo de bloqueio de veículo por falta de 023.03.02.006
Transferência interestadual USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferência, 2ª via de documento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Transferência, Processo para emissão de 2ª via de documento de 023.03.02.005
Transferências de localidade de veículo registrado em outro Estado USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferências de localidade de veículo registrado em outro município do Estado de São Paulo USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferências de localidade de veículo registrado no Estado de São Paulo que vai ser registrado em outro Estado (interestadual) USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Transferências de veículos, Lista mensal de lacrações de 023.03.02.001
TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH 023.02.02
TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE VEÍCULOS 023.03.02
TRÂNSITO, EDUCAÇÃO PARA O 023.01
TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE 023.05.01
Trânsito, Expediente de vistoria em 023.03.05.003
TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O 023
Trânsito, Processo de aplicação de penalidade de multa por Infração à legislação de 023.06.02.002
Trânsito, Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de 023.06.02.003
Trânsito, Processo de credenciamento de examinadores de 023.04.01.012
Trânsito, Processo de implantação de planos de 023.05.01.002
Trânsito, Programa educativo para o 023.01.01.001
Transporte escolar, Processo de autorização de USE Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar 023.03.01.010
Treinamento para auto-escola, Processo de elaboração de projeto de Iimplantação de área de percurso de 023.05.02.001

U 
Unidades da Administração Pública e Consulados, Processo de sinalização de áreas de segurança das 023.05.02.003
Uso de placa de experiência, Processo de autorização para 023.03.03.002
Uso de placa de fabricante, Processo de autorização para 023.03.03.003
Uso de substância psicoativa, Processo de suspensão da habilitação por embriaguez ou USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Uso de substância psicoativa, Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou 023.02.03.004

V 
Vale placa para transferência de município INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Vale placa para veículos novos INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Veículo - CRV, Processo de emissão de Certificado de Registro de USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Veículo 0 km até o seu destino, Conduzir USE Expediente de concessão de licença especial de trânsito 023.02.01.004
Veículo apreendido, Processo de liberação de 023.06.01.006
Veículo apreendido, Processo de recolhimento de 023.06.01.007
Veículo apreendido, Processo para desbloqueio de USE Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Veículo apreendido, removido ou recolhido, Processo de venda em leilão de 023.06.03.001

Processo de credenciamento e descredenciamento de Auto Escola USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos 
a candidatos e condutores 023.04.01.006
Processo de credenciamento e descredenciamento de lojas e concessionárias USE Processo de cadastro de loja e concessionária de veículos 023.04.01.010
Processo de credenciamento para prestação de serviços de emplacamento, lacração e relacração de placas e tarjetas USE Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias 
de veículos e/ou prestação de serviços de emplacamento, lacração e relacração 023.04.01.004
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de empresas de desmonte de veículos e comercialização de suas peças USE Processo de credenciamento de empresas 
de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes 023.04.01.008
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de empresas para realização de vistorias automotivas (ECV) USE Processo de credenciamento de empresas para realização 
de vistorias automotivas. 023.04.01.009
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de empresas remarcadoras USE Processo de cadastramento e de autorização de empresa remarcadora 023.04.01.011
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de instituições ou entidades de ensino para candidatos e condutores USE Processo de credenciamento, e recadastramento 
de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de instituições ou entidades de ensino para profissionais de trânsito USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades 
de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de médico e psicólogo USE Processo de credenciamento de médicos e psicólogos peritos 023.04.01.005
Processo de credenciamento, descredenciamento, renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino para candidatos e condutores USE Processo de credenciamento, 
e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Processo de credenciamento, descredenciamento, renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino para profissionais USE Processo de credenciamento de instituições 
ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Processo de elaboração de projeto de implantação de área de percurso de treinamento para auto-escola 023.05.02.001
Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para municípios do interior do Estado 023.05.02.002
Processo de emissão de 2ª via de documentos USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Processo de emissão de Certificado de Registro de Veículo - CRV USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Processo de emissão de outra via original do CRLV USE Expediente de emissão de outra via original do CRLV 023.03.01.009
Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar 023.03.01.010
Processo de habilitação de estrangeiros no Brasil USE Expediente de habilitação de estrangeiros no Brasil 023.02.01.005
Processo de habilitação inicial de condutor USE Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Processo de implantação de planos de trânsito 023.05.01.002
Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
Processo de leilão de veículo retido, removido e apreendido USE Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
Processo de leilão de veículo retido, removido e apreendido USE Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
Processo de liberação de documento apreendido 023.06.01.005
Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Processo de licenciamento com autorização judicial INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículo 023.03.01.012
Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel 023.03.01.011
Processo de modificação de veículo USE Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Processo de mudança ou adição de categoria na habilitação USE Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.003
Processo de pedido de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico USE Processo de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico 023.02.01.013
Processo de Permissão Internacional para Dirigir - PID USE Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID 023.02.01.007
Processo de pré cadastro para inclusão no e-CNHsp USE Expediente de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp 023.02.01.008
Processo de reabilitação por Cassação de CNH 023.02.03.003
Processo de reavaliação do direito de dirigir USE Processo de reabilitação por Cassação de CNH 023.02.03.003
Processo de recolhimento de veículo apreendido 023.06.01.007
Processo de reconhecimento de habilitação obtida em outro país USE Expediente de reconhecimento de habilitação obtida em outro país 023.02.01.009
Processo de registro de curso de capacitação de mão de obra USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Processo de registro de curso de especialização de condutores USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Processo de registro e licenciamento de veículos USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
Processo de regularização de chassi 023.03.04.003
Processo de remoção de veículos 023.06.01.008
Processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH USE Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.010
Processo de renovação de auto escola USE Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais 023.04.01.007
Processo de renovação de auto escola USE Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores 023.04.01.006
Processo de retenção de veículo para regularização 023.06.01.009
Processo de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico 023.02.01.013
Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da Administração Pública e Consulados 023.05.02.003
Processo de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação-CNH USE Expediente de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Processo de solicitação de alteração de endereço no mesmo Município USE Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município) 023.02.02.002
Processo de suspensão da habilitação por embriaguez ou uso de substância psicoativa USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação 023.02.03.005
Processo de transferência de CNH para outro Município ou Estado USE Expediente de transferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de São Paulo 023.02.02.001
Processo de transferência de propriedade de veículo USE Expediente de transferência de propriedade de veículo 023.03.02.003
Processo de transferência de veículo para outro município USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido 023.06.03.001
Processo para aquisição de placa especial (experiência) USE Processo de autorização para uso placa de experiência 023.03.03.002
Processo para aquisição de placa especial (fabricante) USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante 023.03.03.003
Processo para concessão de placa reservada 023.03.03.004
Processo para desbloqueio de veículo apreendido USE Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Processo para emissão de 2ª via de Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Processo para emissão de 2ª via de doumento de transferência 023.03.02.005
Processo para regularização de motor para veículos fabricados antes de 2008 USE Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES, PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA 023.01.02
Profissionais, Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a 023.04.01.007
Programa educativo para o trânsito 023.01.01.001
Programa educativo para o trânsito - Clube do Bem-te-vi USE Programa educativo para o trânsito 023.01.01.001
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS, EVENTOS E 023.01.01
Projeto de implantação de área de percurso de treinamento para auto-escola, Processo de elaboração de 023.05.02.001
Projeto de sinalização viária para municípios do interior do Estado, Processo de elaboração de 023.05.02.002
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 023.05.02
Propriedade de veículo, Expediente de transferência de 023.03.02.003
Prova adaptada para habilitação de candidato com deficiência (PcD), Expediente de solicitação de 023.02.01.012
Prova aplicada no exame teórico-técnico, Processo de revisão de 023.02.01.013
Psicoativa, Processo de suspensão da habilitação por embriaguez ou uso de substância USE Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa 023.02.03.004
Psicólogo, Processo de apuração de irregularidade Administrativa de auto escola, médico e 023.04.01.002
Psicólogos peritos, Processo de credenciamento de médicos e 023.04.01.005

Q 
Quebra do lacre ou furto de placa, Par de placas referente à relacração de veículo por USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não 023.06.02.001

R 
Reabilitação de condutores infratores, Dossiê de curso de reciclagem para 023.01.02.004
REABILITAÇÃO DE CONDUTORES INFRATORES, REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA USE PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO 
E PARA CONDUTORES 023.01.02
Reabilitação por Cassação de CNH, Processo de 023.02.03.003
Realização de vistoria móvel de identificação veicular, Homologação do sistema informatizado para INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
REALIZAÇÃO E CONTROLE DE CURSOS PARA PROFISSIONAIS DE TRÂNSITO E PARA CONDUTORES, PLANEJAMENTO, 023.01.02
Reavaliação do direito de dirigir, Processo de USE Processo de reabilitação por Cassação de CNH 023.02.03.003
Recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores, Processo de credenciamento, e 023.04.01.006
Recebimento de Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Recibo de par de placas para relacração de veículo por transferência 023.03.02.008
Reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes, Processo de credenciamento de empresas de desmonte e 023.04.01.008
Reciclagem para reabilitação de condutores infratores, Dossiê de curso de 023.01.02.004
Recolhido, Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou 023.06.03.001
Recolhimento da CNH por doença ou morte, Bloqueio e USE Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Expediente de habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID 023.02.01.007
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Expediente de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Processo de autorização de placa de experiência 023.03.03.002
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Processo de autorização de placa de fabricante 023.03.03.003
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Processo de liberação de documento apreendido 023.06.01.005
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA Processo de regularização de chassi 023.03.04.003
Recolhimento de veículo apreendido, Processo de 023.06.01.007
Recolhimento ou remoção, Comprovante de INTEGRA Processo de apreensão de documentos 023.06.01.003
Recolhimento ou remoção, Comprovante de INTEGRA Processo de apreensão de veículos 023.06.01.004
Reconhecimento de habilitação obtida em outro país, Expediente de 023.02.01.009
REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE 023.02.02
Registro de alunos de auto escola, Livro de INTEGRA Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Registro de curso de capacitação de mão de obra, Processo de USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Registro de curso de especialização de condutores, Processo de USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Registro de cursos de instituições ou entidades de ensino para profissionais USE Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito 023.01.02.005
Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para emissão de 2ª via de Certificado de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Registro de movimento de entrada e saída de veículos e de uso de placas de experiência, Livro ou folhas de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem 
de veículos e de comercialização de suas partes 023.04.01.008
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO E 023.04.01
Registro de Veículo - CRV, Processo de emissão de Certificado de USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E 023.03.04
Registro do veículo para fins judiciais USE Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos 023.03.01.015
REGISTRO E CONTROLE DE VEÍCULOS 023.03.01
Registro e licenciamento de veículos, Expediente de 023.03.01.012
Regravação de chassi ou motor, Processo de concessão de autorização para 023.03.04.001
Regularização da situação processual de instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar cursos, Notificação para 023.01.02.002
Regularização de chassi, Processo de 023.03.04.003
Regularização de motor para veículos fabricados antes de 2008, Processo para USE Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
Regularização, Exclusão de cadastro do veículo nas bases nacional e estadual para USE Base de dados do sistema de cadastro de veículos 023.03.01.001
Regularização, Processo de retenção de veículo para 023.06.01.009
Relacração de veículo por quebra do lacre ou furto de placa, Par de placas referente à USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Relacração de veículo por transferência de município, Recibo de par de placas para INTEGRA Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Relacração de veículo por transferência, Recibo de par de placas para 023.03.02.008
Relacração, Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos e/ou prestação de serviços de emplacamento, lacração e 023.04.01.004
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Atividade: 023.04.01 Credenciamento e registro de prestadores de serviços
Documentos: 023.04.01.001 Base de dados do sistema e-lacraçãosp
 023.04.01.002 Processo de apuração de irregularidade administrativa de auto-escola, médico e psicólogo
 023.04.01.003 Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de placas especiais de veículos
 023.04.01.004 Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de veículos automotores e outros tracionados
 023.04.01.005 Processo de credenciamento de médicos e psicólogos peritos
 023.04.01.006 Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e condutores
 023.04.01.007 Processo de credenciamento de instituições ou entidades de ensino para ministrar cursos a profissionais
 023.04.01.008 Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes
 023.04.01.009 Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas
 023.04.01.010 Processo de cadastro de loja e concessionária de veículos
 023.04.01.011 Processo de cadastramento e de autorização de empresa remarcadora
 023.04.01.012 Processo de credenciamento de examinadores de trânsito
SUBFUNÇÃO: 023.05 Engenharia de tráfego
Atividade: 023.05.01 Elaboração e implantação de planos de trânsito
Documentos: 023.05.01.001 Desenhos técnicos
 023.05.01.002 Processo de implantação de planos de trânsito
Atividade: 023.05.02 Elaboração e execução de projetos de sinalização
Documentos: 023.05.02.001 Processo de elaboração de projeto de implantação de área de percurso de treinamento para auto-escola
 023.05.02.002 Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para Municípios do interior do Estado
 023.05.02.003 Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da Administração Pública e Consulados
SUBFUNÇÃO: 023.06 Fiscalização de veículos, condutores e prestadores de serviços
Atividade: 023.06.01 Controle de apreensão, retenção, remoção e liberação de veículos e documentos
Documentos: 023.06.01.001 Base de dados do Sistema Pátio
 023.06.01.002 Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual - CLA apreendido para outros Municípios ou outros Estados
 023.06.01.003 Processo de apreensão de documentos
 023.06.01.004 Processo de apreensão de veículos
 023.06.01.005 Processo de liberação de documento apreendido
 023.06.01.006 Processo de liberação de veículo apreendido
 023.06.01.007 Processo de recolhimento de veículo apreendido
 023.06.01.008 Processo de remoção de veículos
 023.06.01.009 Processo de retenção de veículo para regularização
Atividade: 023.06.02 Aplicação de penalidades e expedição de certidão negativa
Documentos: 023.06.02.001 Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL
 023.06.02.002 Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito
 023.06.02.003 Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de trânsito
Atividade: 023.06.03 Leilão de veículos apreendidos
Documentos: 023.06.03.001 Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido
Atividade: 023.06.04 Fiscalização e apuração de irregularidade em empresa credenciada e em habilitação de candidatos e condutores
Documentos: 023.06.04.001 Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e empresa credenciadas
 023.06.04.002 Processo de apuração de irregularidade na habilitação de candidatos e condutores

ANEXO III DE QUE TRATA A PORTARIA Detran-SP 163/2020:

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.01 Educação para o Trânsito (SUBFUNÇÃO) 

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.01.01.001 Programa educativo para o trânsito vigência 4
Resolução CONTRAN n. 314/2009.  A vigência esgota-se com o 
encerramento do programa. 

023.01.01.002 Relatório anual de atividades referentes à educação para o trânsito vigência 4

A vigência esgota-se com a conclusão do relatório.

023.01.02.001
Comunicado de normatização de rotinas referentes à 
administração de cursos de credenciadas

vigência 5 Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a emissão de um novo comunicado.

023.01.02.002
Notificação para regularização da situação processual de 
instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar 
cursos

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325.  Trata-se 
de cópia, pois o documento integra o  Processo de apuração de irregularidade 
em instituição, entidade e empresa credenciadas para ministrar cursos. A 
vigência esgota-se com a providência requerida (5 dias para regularização) ou 
pela preclusão.

023.01.02.003 
Inativado, usar 
023.06.04.001

Processo de apuração de irregularidades em credenciadas - - - -

023.01.02.004
Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores 
infratores

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 268 e 325. 
Resolução CONTRAN n. 168/2004; Portaria DETRAN n. 1.460/2005. O Auto 
de entrega voluntária da CNH (outro) e encaminhamento ao curso de 
reciclagem integram o dossiê. A vigência esgota-se com a conclusão do curso.

023.01.02.005

Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de 
condutores e profissionais de trânsito 

vigência 10

Resolução CONTRAN n. 358/2010, art. 3º, inciso XII; Portaria DETRAN n. 
748/2014, art. 4º, inciso VII: Portaria DETRAN n. 557/2015, art. 15. Trata-se 
de documento que contém, além do registro do curso, os demais documentos 
referentes à realização do curso de especialização/capacitação/atualização. A 
vigência esgota-se com a conclusão do curso.

023.01.03 Realização de cursos 
de reabilitação de condutores 
infratores - Atividade inativada, 
usar 023.01.02 

023.01.04.001
Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e 
vítimas fatais

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a transferência das informações para o relatório estatístico 
anual.

023.01.04.002
Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito 
com feridos e vítimas fatais

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a conclusão do relatório.

023.01.04.003 Relatório estatístico mensal vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325 e art.19, X, 
§ 3º. A vigência esgota-se com a conclusão do relatório.

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)

023.02 Habilitação de condutores (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.02.01.001
Base de dados do sistema e-CNHsp

vigência -

Lei Federal 9.610/1998, art. 87; Portaria DETRAN n. 31/2010. Trata-se de 
sistema desenvolvido em substituição ao GEFOR, para o controle da obtenção 
da 1ª habilitação, renovação, adição ou mudança de categoria da Carteira 
Nacional de Habilitação. O documento é importante para a preservação da 
memória institucional.

023.02.01.002 Livro de atas de exames teórico e prático vigência - Portaria DETRAN n. 761/1999. A vigência esgota-se com o encerramento do 
livro.

023.02.01.003
Expediente  de alteração de dados na Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; 
Resoluções CONTRAN n. 358/2010, 169/2005 e 198/2006. Trata-se das 
seguintes alterações: retirada das expressões: "uso obrigatório de lentes 
corretivas" e "vedada atividade remunerada"; adição de nome, retirada de 
nome, adição ou mudança de categoria. A vigência esgota-se com a entrega 
da habilitação ao condutor.

023.02.01.004 Expediente de concessão de licença especial de trânsito 1 - Trata-se de licença para conduzir veículo 0 km até o seu destino.

023.02.01.005 Expediente  de habilitação de estrangeiros no Brasil vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325;  A vigência 
esgota-se com a concessão da habilitação. 

023.02.01.006 Expediente  de habilitação inicial de condutor vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 140,  152, §§ 
1º, 2º e 3º e 325; Portaria DETRAN n. 1.160/2008. Integram o Expediente 
'documentos dos cidadãos', 'Resultados de prova teórica' e 'Resultados de 
prova prática'. A vigência esgota-se com a entrega da habilitação ao condutor 
no prazo máximo de 12 meses.

023.02.01.007 Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. Resolução 
CONTRAN n.  360/2010. Trata-se de permissão para dirigir em outro país. A 
vigência esgota-se com o deferimento ou indeferimento do pedido.

023.02.01.008
Expediente de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. O sistema e-
CNHsp substitui o sistema GEFOR.

023.02.01.009 Expediente de reconhecimento de habilitação obtida em outro país vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 142 e 325; 
Resolução CONTRAN n. 360/2010. A vigência esgota-se com o deferimento 
ou indeferimento do pedido.

023.02.01.010
Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 150, 159 e 325; 
Lei Federal n. 10.350/2001;  Resolução CONTRAN n. 168/2004; Portaria 
DENATRAN n. 15/2005, Portaria DETRAN n. 1.070/2005. A vigência esgota-
se com a emissão da CNH.

023.02.01.011
Expediente de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portaria 
DETRAN n. 330/2001. A vigência esgota-se com a emissão da 2ª via da CNH.

023.02.01.012
Expediente de solicitação de prova adaptada para habilitação de 
candidato com deficiência (PcD) 1 5

Lei n.9.503/1997 - CTB, arts.140, 152 §§1º, 2º e 3º e 325; Portaria DETRAN 
n.1.160/2008. Resolução CONTRAN n.558/2015, art.1º. Portaria DETRAN n. 
748/2015, art.4º, IV. 

023.02.01.013 Processo de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico vigência 5 A vigência esgota-se com a entrega do resultado ao interessado.

023.01.01 Elaboração e 
desenvolvimento de campanhas, 
eventos e programas de educação 
para o trânsito

023.01.02 Planejamento, 
realização e controle de cursos 
para profissionais de trânsito e 
para condutores

023.01.04  Coleta de dados e  
elaboração de diagnóstico de 
acidente de trânsito

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2020

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

023.02.01 Expedição e renovação 
de habilitação 

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2020
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM

023.02.02.001
Expediente  de transferência de CNH de outro Município ou 
Estado para registro no Estado de São Paulo

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 147, § 2º, e 
325. O Sistema de Registro Nacional de Carteira de Habilitação,  que trata 
inclusive das transferências de CNH, coíbe que um candidato tenha mais de 
um cadastro ou que um condutor se habilite mais de uma vez em qualquer 
unidade da federação, bem como facilita a identificação de possíveis  
documentos falsificados ou adulterados. A renovação da CNH é realizada a 
cada cinco anos que é o prazo de validade do exame de aptidão física e 
mental. A vigência esgota-se com a concessão da transferência.

023.02.02.002
Expediente de atualização de endereço de CNH (mesmo 
Município)

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 241 e 325.Trata-
se de solicitação para atualização de endereço dentro do mesmo município 
para fins cadastrais. A vigência esgota-se na data de inserção da nova 
informação na base de dados.

023.02.03.001
Base eletrônica de dados  de processos de Suspensão e 
Cassação de CNH (SIM - Sistema Integrado de Multas).

vigência -

 Lei n. 9.503/1997 - CTB, art.325; Resolução CONTRAN 723/2018; Portaria 
DETRAN-SP n. 767/2006. Trata-se de plataforma eletrônica para tramitação 
de processos de Suspensão e Cassação de CNH, contendo a íntrega dos 
processos administrativos em suporte digital. A vigência esgota-se com a 
descontinuidade da Base de dados ou sua substituição.

023.02.03.002 Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH vigência 5

 Lei  n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 263 e 325; Resolução 
CONTRAN n.723/2018; Portaria DETRAN n. 767/2006. A vigência esgota-se 
com o cumprimento da penalidade (2 anos de cassação).

023.02.03.003 Processo de Reabilitação por Cassação de CNH vigência 5

 Lei  n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts.160, 263 e 325; 
Resolução CONTRAN n.300/2008. Procedimento consistente na repetição 
dos exames de habilitação quando o condutor for cassado 
administrativamente, ou condenado por crime de trânsito, ou quando envolvido 
em acidente grave. A vigência esgota-se quando o condutor é considerado 
apto.

023.02.03.004
Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou 
uso de substância psicoativa 

vigência 5

 Lei  n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 165, 261, § 2º, e 325; 
Resolução CONTRAN n. 723/2018; Portaria DETRAN n. 767/2006. A vigência 
esgota-se com o cumprimento da penalidade e o curso de reciclagem.

023.02.03.005 Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação vigência 5

 Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 261, § 1º e 325; 
Resolução CONTRAN n. 723/2018;  Portaria DETRAN n. 767/2006.  A 
vigência esgota-se com a liberação dos pontos no sistema. 

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.03 Licenciamento de veículos (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.03.01.001 Base de dados do sistema de cadastro de veículos vigência -

Lei Federal n. 9.610/1998, art. 87. Nessa base são cadastrados os dados 
referentes a alteração cadastral de caracteres, transação de sincronismo, 
retificação de dados e outros registros de dados e situação do veículo. O 
documento é importante para a preservação da memória institucional. A 
vigência esgota-se com a descontinuidade da Base de dados ou sua 
substituição.

023.03.01.002
Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de 
registro de veículos e-CRLVsp

vigência -

Lei Federal 9.610/1998, art. 87; Portaria DETRAN n. 32/2010. Trata-se de 
sistema desenvolvido em substituição ao GEVER. O e-CRLVsp compreende o 
gerenciamento eletrônico, o controle e a fiscalização de todos os dados 
relativos ao processo de registro e licenciamento de veículos, em todas as 
suas hipóteses e situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e 
legislação complementar, efetuado por despachante através da utilização da 
certificação digital, via transmissão e consultas “on-line” na “internet”. O 
documento é importante para a preservação da memória institucional. A 
vigência esgota-se com a descontinuidade da Base de dados ou sua 
substituição.

023.03.01.003 Base de dados do sistema escolar vigência q
Lei Federal n. 9.610/1998, art. 87. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. A vigência esgota-se com a 
descontinuidade da Base de dados ou sua substituição.

023.03.01.004
Formulário de solicitação de correção de erro na emissão de 
documento

1 -
Utilizado para solicitar correção de documentos referentes a registro e 
habilitação de veículos.

023.03.01.005 Lista mensal de lacrações de veículos novos vigência 1 A vigência esgota-se com a conclusão e divulgação da lista. 

023.03.01.006
Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por 
danos de média ou grande monta

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Resoluções 
CONTRAN n. 11/1998 e 362/2010; Portaria DETRAN n. 1.218/2014. A 
vigência esgota-se com o desbloqueio ou a baixa definitiva do veículo.

023.03.01.007 Expediente de comunicação de venda de veículo vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 134, p. único e 
art. 325. Decreto Estadual n. 60.489/2014 (obriga os notários do Estado de 
São Paulo a informarem em sistema a transferência de propriedade de 
veículo).  A vigência esgota-se na data de inserção do bloqueio de  
comunicação de venda.

023.03.01.008 Expediente de emissão de 2ª via de documentos vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) art. 325. Trata-se de 
emissão de 2ª via dos seguintes documentos: de licenciamento, de seguro 
obrigatório, de multas, de IPVA, de placas e plaquetas. As cópias do recibo de 
"Par de placas" referente à relacração de veículo por quebra do lacre e furto de 
placa e respectivo GARE/comprovante de pagamento poderão ser eliminados 
em 2 anos. A vigência esgota-se com a emissão do CRLV.

023.03.01.009 Expediente de emissão de outra via original do CRLV   vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portaria 
DETRAN n. 888/2007. A vigência esgota-se com a emissão do CRLV. 

023.03.01.010
Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de 
transporte escolar

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 136 e 325; 
Portaria DETRAN n. 503/2009, art. 4º. A vigência esgota-se com a saída do 
veículo do sistema escolar. 

023.03.01.011 Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel vigência 5

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 107, 135 e 325; 
Decreto 20.930/1932, art. 1º, c/c Lei n. 9.784/1999, art. 54, c/c Lei Estadual 
n.10.177/1998, art. 65, I. Trata-se de matricula de veículos de alguel: táxi, 
ambulância, motoboy, transporte escolar. Apesar de integrar documento de 
recolhimento de INSS para colaborador ou autônomo, os dados são aferíveis 
junto à Base Estadual de Veículos, cuja guarda é permanente. A vigência 
esgota-se com a concessão da matrícula a termo.

023.02.03 Suspensão e cassação 
de habilitação

023.02.02 Transferências e 
alterações de registro da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH

023.03.01 Registro e controle de 
veículos 

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕESATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

Veículo de aluguel, Processo de Matrícula a Termo de 023.03.01.011
Veículo para fins judiciais e/ou administrativos, Requerimento de certidão de dados cadastrais de 023.03.01.015
Veículo para regularização, Processo de retenção de 023.06.01.009
Veículo registrado em outro Estado, Transferências de localidade de USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Veículo registrado em outro município do Estado de São Paulo, Transferências de localidade de USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Veículo registrado no Estado de São Paulo que vai ser registrado em outro Estado (interestadual), Transferências de localidade de USE Expediente de transferência de localidade de veículo 023.03.02.004
Veículo, Expediente de transferência de propriedade de 023.03.02.003
Veículo, Expediente de vistoria de 023.03.05.001
Veículo, Ofícios de liberação de INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Veículo, Processo de alteração das características do 023.03.02.002
Veículo, Processo de baixa por exportação de 023.03.01.014
Veículo, Processo de legalização do número do motor do 023.03.04.002
Veículo, Processo de modificação de USE Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Veículo, Solicitação de modificação de INTEGRA Processo de alteração das características do veículo 023.03.02.002
Veículo-CRLV, Processo para emissão de 2ª via de Certificado de Registro de Licenciamento de USE Expediente de emissão de 2ª via de documentos 023.03.01.008
Veículos 0 km, Par de placas referente à lacração de USE Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
VEÍCULOS APREENDIDOS, LEILÃO DE 023.06.03
Veículos automotores e outros tracionados, Processo de credenciamento de fabricantes de placas identificatórias de 023.04.01.004
Veículos de desmonte e suas peças, Relatório mensal de entrada e saída de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas de desmonte e reciclagem de veículos e de comercialização 
de suas partes 023.04.01.008
Veículos de transporte escolar, Processo de expedição de autorização destinada aos 023.03.01.010
VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE 023.06.01
Veículos fabricados antes de 2008, Processo para regularização de motor para USE Processo de legalização do número do motor do veículo 023.03.04.002
Veículos novos, Lista mensal de lacrações de 023.03.01.005
Veículos novos, Vale placa para INTEGRA Expediente de registro e licenciamento de veículos 023.03.01.012
VEÍCULOS, CONDUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, FISCALIZAÇÃO DE 023.06
VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS 023.03.03
VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS 023.03.04
Veículos, Expediente de registro e licenciamento de 023.03.01.012
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID 023.02.01.007
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Expediente de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH 023.02.01.011
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Expedientede habilitação inicial de condutor 023.02.01.006
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Processo de autorização de placa de experiência 023.03.03.002
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Processo de autorização de placa de fabricante 023.03.03.003
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Processo de liberação de documento apreendido 023.06.01.005
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Processo de liberação de veículo apreendido 023.06.01.006
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA Processo de regularização de chassi 023.03.04.003
VEÍCULOS, LICENCIAMENTO DE 023.03
Veículos, Lista mensal de lacrações de transferências de 023.03.02.001
Veículos, Processo de apreensão de 023.06.01.004
Veículos, Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de placas especiais de 023.04.01.003
Veículos, Processo de remoção de 023.06.01.008
VEÍCULOS, TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE 023.03.02
VEÍCULOS, VISTORIA DE 023.03.05
Venda de veículo, Expediente de comunicação de 023.03.01.007
Venda em leilão de veículo apreendido, removido ou recolhido, Processo de 023.06.03.001
Via original do CRLV, Expediente de emissão de outra 023.03.01.009
Viária para municípios do interior do Estado, Processo de elaboração de projeto de sinalização 023.05.02.002
Vistoria de chassi, Expediente de 023.03.05.002
Vistoria de veículo, Expediente de 023.03.05.001
VISTORIA DE VEÍCULOS 023.03.05
Vistoria em trânsito, Expediente de 023.03.05.003
Vistoria móvel de identificação veicular, Homologação do sistema informatizado para realização de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Vistoria móvel, Habilitação para prestar serviço de INTEGRA Processo de credenciamento de empresas para realização de vistorias automotivas 023.04.01.009
Vistorias automotivas, Processo de credenciamento de empresas para realização de 023.04.01.009
Vítimas fatais, Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e 023.01.04.001
Vítimas fatais, Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e 023.01.04.002

ANEXO II DE QUE TRATA A PORTARIA Detran-SP 163/2020:
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM
ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2020

Função: 023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO
Subfunção: 023.01 Educação para o Trânsito
Atividade: 023.01.01 Elaboração e desenvolvimento de campanhas, eventos e programas de educação para o trânsito
Documentos: 023.01.01.001 Programa educativo para o trânsito
 023.01.01.002 Relatório anual de atividades referentes à educação para o trânsito
Atividade: 023.01.02 Planejamento, realização e controle de cursos para profissionais de trânsito e para condutores
Documentos: 023.01.02.001 Comunicado de normatização de rotinas referentes à administração de cursos de credenciadas
 023.01.02.002 Notificação para regularização da situação processual de instituições ou entidades de ensino credenciadas para ministrar cursos
 023.01.02.003 Processo de apuração de irregularidades em credenciadas - Série inativada, usar 023.06.04.001 Processo de apuração de irregularidade em instituição, 
  entidade e empresa credenciadas
 023.01.02.004 Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores
 023.01.02.005 Dossiê de curso especializado, capacitação e atualização de condutores e profissionais de trânsito
Atividade: 023.01.03 Realização de cursos de reabilitação de condutores infratores - Atividade inativada, usar 023.01.02 Planejamento e controle de cursos para profissionais 
  de trânsito e para condutores
Atividade: 023.01.04 Coleta de dados e elaboração de diagnóstico de acidente de trânsito
Documentos: 023.01.04.001 Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais
 023.01.04.002 Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais
 023.01.04.003 Relatório estatístico mensal
SUBFUNÇÃO: 023.02 Habilitação de condutores
Atividade: 023.02.01 Expedição e renovação de habilitação
Documentos: 023.02.01.001 Base de dados do sistema e-CNHsp
 023.02.01.002 Livro de atas de exames teórico e prático
 023.02.01.003 Expediente de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - CNH
 023.02.01.004 Expediente de concessão de licença especial de trânsito
 023.02.01.005 Expediente de habilitação de estrangeiros no Brasil
 023.02.01.006 Expediente de habilitação inicial de condutor
 023.02.01.007 Expediente de Permissão Internacional para Dirigir - PID
 023.02.01.008 Expediente de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp
 023.02.01.009 Expediente de reconhecimento de habilitação obtida em outro país
 023.02.01.010 Expediente de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
 023.02.01.011 Expediente de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
 023.02.01.012 Expediente de solicitação de prova adaptada para habilitação de candidato com deficiência (PcD)
 023.02.01.013 Processo de revisão de prova aplicada no exame teórico-técnico
Atividade: 023.02.02 Transferências e alterações de registro da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Documentos: 023.02.02.001 Expediente de transferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de São Paulo
 023.02.02.002 Expediente de atualização de endereço da CNH (mesmo município)
Atividade: 023.02.03 Suspensão e cassação de habilitação
Documentos: 023.02.03.001 Base eletrônica de dados de processos de Suspensão e Cassação de CNH (SIM - Sistema Integrado de Multas)
 023.02.03.002 Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
 023.02.03.003 Processo de reabilitação por Cassação de CNH
 023.02.03.004 Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguez ou uso de substância psicoativa
 023.02.03.005 Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação
SUBFUNÇÃO: 023.03 Licenciamento de veículos
Atividade: 023.03.01 Registro e controle de veículos
Documentos: 023.03.01.001 Base de dados do sistema de cadastro de veículos
 023.03.01.002 Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de registro de veículos e-CRLVsp
 023.03.01.003 Base de dados do sistema escolar
 023.03.01.004 Formulário de solicitação de correção de erro na emissão de documento
 023.03.01.005 Lista mensal de lacrações de veículos novos
 023.03.01.006 Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta
 023.03.01.007 Expediente de comunicação de venda de veículo
 023.03.01.008 Expediente de emissão de 2ª via de documentos
 023.03.01.009 Expediente de emissão de outra via original do CRLV
 023.03.01.010 Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de transporte escolar
 023.03.01.011 Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel
 023.03.01.012 Expediente de registro e licenciamento de veículos
 023.03.01.013 Processo de apuração de duplicidade de placa
 023.03.01.014 Processo de baixa por exportação de veículo
 023.03.01.015 Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para fins judiciais e/ou administrativos
Atividade: 023.03.02 Transferências e alterações de veículos
Documentos: 023.03.02.001 Lista mensal de lacrações de transferências de veículos
 023.03.02.002 Processo de alteração das características do veículo
 023.03.02.003 Expediente de transferência de propriedade de veículo
 023.03.02.004 Expediente de transferência de localidade de veículo
 023.03.02.005 Processo para emissão de 2ª via de documento de transferência
 023.03.02.006 Processo de bloqueio de veículo por falta de transferência de propriedade
 023.03.02.007 Requerimento para desbloqueio de inspeção ambiental veicular por transferência de Estado
 023.03.02.008 Recibo de par de placas para relacração de veículo por transferência
 023.03.02.009 Expediente de solicitação de atualização de endereço (mesmo município)
Atividade: 023.03.03 Controle da distribuição, classificação e eliminação das placas e plaquetas para os veículos
Documentos: 023.03.03.001 Livro de controle de entrega de placas para eliminação
 023.03.03.002 Processo de autorização para uso de placa de experiência
 023.03.03.003 Processo de autorização para uso de placa de fabricante
 023.03.03.004 Processo para concessão de placa reservada
Atividade: 023.03.04 Controle e registro do número de chassi e do motor dos veículos
Documentos: 023.03.04.001 Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou motor
 023.03.04.002 Processo de legalização do número do motor do veículo
 023.03.04.003 Processo de regularização de chassi
Atividade: 023.03.05 Vistoria de veículos
Documentos: 023.03.05.001 Expediente de vistoria de veículo
 023.03.05.002 Expediente de vistoria de chassi
 023.03.05.003 Expediente de vistoria em trânsito
SUBFUNÇÃO: 023.04 Gerenciamento de prestadores de serviços
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03.336-000 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-531, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica 123 PLACAS AUTO-

MOTIVAS EIRELI CNPJ 37.529.081/0001-21 estabelecida na 
Avenida Sapopemba, 3860 - Sapopemba – Sao Paulo – SP – 
03.374-000 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-532, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica J. W. BASI EIRELI 

CNPJ 28.845.727/0001-99 estabelecida na Rua Coronel Proco-
pio de Carvalho, 300 - Centro – Porto Ferreira – SP – 13.660-009 
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-533, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica A3 COMERCIO DE 

PLACAS LTDA. CNPJ 36.713.500/0001-18 estabelecida na Rua 
Silveira Martins, 224 - Campos Eliseos – Ribeirao Preto – SP – 
14.075-600 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-534, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica MARETTO PLACAS 

AMERICANA LTDA CNPJ 36.360.938/0002-40 estabelecida na 
Avenida Caramuru, 100 - Republica – Ribeirao Preto – SP – 
14.030-000 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-513, de 13-8-2020
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito – Detran/SP,
Considerando os atos e fatos apurados em fiscalização, 

realizada em 04-08-2020, encetada pela Ordem de Serviço 
0389/2020, sendo constatadas possíveis irregularidades admi-
nistrativas concernentes à aula prática de direção veicular e 
atuação em endereço diverso do credenciado, perpetradas por 
VILA REMO CFC LTDA, nome fantasia: “SANTO REIS”, CIR/SAE: 
018/01013, CNPJ 006.301.490/0001-42.

Considerando os elementos de prova coligidos ao expedien-
te em epígrafe que comprovam a existência de risco iminente à 
Administração Pública, resolve:

Artigo 1º. Instaurar processo administrativo 091/2020 em 
desfavor de VILA REMO CFC LTDA, nome fantasia: “SANTO 
REIS”, CIR/SAE: 018/01013, CNPJ 006.301.490/0001-42, locali-
zado na TRAV PART A X M BOI MIRIM 2613, 04 VILA REMO, SÃO 
PAULO/SP – CEP: 04905-021, com quadro societário composto 
por JORGE MARIA BARBOSA JUNIOR, CPF 249.127.718-21 e 
NICOLAS RAFAEL RIBEIRO BARBOSA, CPF 380.610.608-84; por 
transgressão ao artigo 31, incisos I e IV, da Resolução Contran 
358/2010; artigo 37,§ §3º e 4º, artigo 59, inciso I, alíneas “a”, 
“d”, “f” e s”, artigo 63, inciso I, alínea “b”, “h”, “i” e “n” da 
Portaria Detran 101/2016; Diretor Geral, JORGE MARIA BARBO-
SA JUNIOR, CPF 249.127.718-21, por transgressão ao artigo 31, 
incisos I e IV, da Resolução Contran 358/2010; artigo 37,§ §3º 
e 4º, artigo 59, inciso I, alíneas “a”, “d”, “f” e s”, artigo 63, 
inciso I, alínea “b”, “h”, “i” e “n” da Portaria Detran 101/2016; 
Diretora de Ensino, KEITY LILLIAM DA CONCEICAO RIBEIRO, CPF 
424.898.652-34, por transgressão ao artigo 32, incisos I e III da 
Resolução Contran 358/2010; artigo 38, §2º, artigo 59, inciso 
II, alínea “a” artigo 63, inciso II, alínea “b”, “f”, “g” e “l” da 
Portaria Detran 101/2016; Instrutor de Trânsito, JORGE MARIA 
BARBOSA JUNIOR, CPF 249.127.718-21, por transgressão ao 
artigo 34, incisos I e V, da Resolução Contran 358/2010; artigo 
59, inciso III, alíneas “a”, “f”, e “i”, artigo 63, inciso III, alínea 
“b”, “f”, “g” e “l” da Portaria Detran 101/2016.

Artigo 2º. A Administração Pública poderá, motivadamente, 
adotar providências acauteladoras que podem ser concedidas, 
liminarmente, no início do processo e sem a oitiva prévia da 
parte contrária, quando houver elementos que evidenciem 
“periculum in mora”. E a fim de ultimar o presente Procedi-
mento Administrativo, aplica-se por analogia o disposto no 
artigo 300, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Determino 
a SUSPENSÃO das atividades por 30 dias, em desfavor de 
VILA REMO CFC LTDA, nome fantasia: “SANTO REIS”, CIR/SAE: 
018/01013, CNPJ 006.301.490/0001-42, localizado na TRAV 
PART A X M BOI MIRIM 2613, 04 VILA REMO, SÃO PAULO/SP 
– CEP: 04905-021, com quadro societário composto por JORGE 
MARIA BARBOSA JUNIOR, CPF 249.127.718-21 e NICOLAS 
RAFAEL RIBEIRO BARBOSA, CPF 380.610.608-84, e seu Diretor 
Geral, JORGE MARIA BARBOSA JUNIOR, CPF 249.127.718-21, e 
sua Diretora de Ensino, KEITY LILLIAM DA CONCEICAO RIBEIRO, 
CPF 424.898.652-34, e seu Instrutor de Trânsito, JORGE MARIA 
BARBOSA JUNIOR, CPF 249.127.718-21, devido à constatação 
do RISCO IMINENTE, caracterizado pela inserção de dados 
falsos no sistema de gerenciamento eletrônico de formação de 
condutores, conforme disposto no artigo 37, § 1º da Resolução 
Contran 358/2010 e artigo 64 da Portaria Detran/SP 101/2016. A 
fim de preservar a coletividade observando-se o interesse social, 
se não realizadas as aulas práticas de direção veicular, o aluno 
será futuro condutor despreparado. Desta forma, resta seguro 
o resultado útil do procedimento indicado, fundamentado e 
expondo que a inserção de dados falsos no sistema, resulta em 
improbidade administrativa.

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

 Portaria DH-415, de 21-8-2020
O Diretor do Núcleo de Procedimentos Administrativos da 

Diretoria de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito 
– Detran/SP,

Considerando os atos e fatos apurados em fiscalização, 
realizada em 04-03-2020, encetada pela Ordem de Serviço 
0219/2020, sendo constatadas possíveis irregularidades admi-
nistrativas concernentes à aula prática de direção veicular no 
Centro de Formação de Condutores “B”: AUTO ESCOLA COLO-
NIAL LTDA, CIR/SAE: 018/00209, CNPJ 062.968.573/0001-60.

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Comunicado
A Diretora Vice-Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito – Detran-SP comunica a todos os servidores e emprega-
dos públicos da autarquia:

Considerando as recomendações feitas pela Procuradoria 
Geral do Estado - PGE, em face do não cumprimento de decisões 
judiciais e requisições ministeriais nos prazos determinados;

Considerando que decisões, solicitações e/ou requisições 
decorrem da legislação vigente, e que o não atendimento pode 
implicar em responsabilização administrativa e/ou criminal;

1 - A partir de 24-08-2020, as demandas judiciais recebidas 
por todas as Diretorias e seus respectivos setores internos, por 
meio físico ou virtual, deverão ser instruídas e remetidas com os 
documentos digitalizados para o Protocolo Geral, por meio do 
e-mail corporativo protocolo.detran@sp.gov.br;

2 - O Protocolo Geral deverá abrir um expediente no sis-
tema SP Sem Papel para cada demanda recebida e tramitá-la 
no mesmo dia para a mesa virtual no referido sistema, a ser 
indicada pelo Núcleo Judicial da Presidência;

3- O Núcleo Judicial também abrirá expedientes no sistema 
SP Sem Papel para demandas recebidas diretamente, de forma 
física ou virtual, tramitando-os para a mesa virtual indicada;

4- O Núcleo Judicial contará com um grupo de servidores 
públicos das Diretorias de Veículos, Habilitação e Educação 
para o Trânsito e Fiscalização, visando trabalho colaborativo e 
interativo de triagem qualificada das demandas na mesa virtual 
indicada;

5 - O Núcleo Judicial da Presidência promoverá, com a 
colaboração e interação citadas, o controle e o tratamento 
adequado das demandas, considerando-se sua complexidade e 
prazos, legais ou regulamentares;

Determino a todos atenção especial às demandas recebidas 
provenientes da Procuradoria Geral do Estado – PGE, Correge-
doria Geral da Administração - CGA, Poder Judiciário, Tribunal 
de Contas do Estado - TCE, Ministério Público, em seus diversos 
órgãos por matéria, das Polícias e Ouvidoria, dentre outras, as 
quais deverão ser atendidas nos prazos assinalados pelo Núcleo 
Judicial da Presidência. (Comunicado 2)

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-523, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica A2V PLACAS ESTAM-

PADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ 37.231.417/0001-75 estabe-
lecida na Rua Belem, 14 - Parque Silva Azevedo (Nova Veneza) – 
Sumare – SP – 13.177-400 como Estampador de Placa de Iden-
tificação Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-524, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica MARETTO PLACAS 

LIMEIRA LTDA CNPJ 36.361.478/0002-75 estabelecida na Aveni-
da Reboucas, 3680 - Jardim Paulista – Sumare – SP – 13.171-065 
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-525, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica ELIANE SILVA 

FRANCA CNPJ 36.539.594/0001-50 estabelecida na Avenida 
Guapira, 1436 – Tucuruvi – Sao Paulo – SP – 02.265-002 como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-526, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica EMPLACAR COMER-

CIO DE PLACAS LTDA CNPJ 36.643.249/0001-62 estabelecida na 
Avenida Sapopemba, 15933 - Jardim Adutora – Sao Paulo – SP – 
03.989-010 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-527, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica SUPER PLACAS 

AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ 36.724.959/0001-17 estabelecida na 
Rua Serra do Quartel, 4 - Vila Carrao – Sao Paulo – SP – 03.434-
050 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos 
termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-528, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica WILLIAN BATELLO DE 

MENESES CNPJ 36.730.076/0001-10 estabelecida na Avenida 
Itaberaba, 2708 - Itaberaba – Sao Paulo – SP – 02.739-000 como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-529, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica 001 EMPLACADORA 

CARLOS VARGAS LTDA CNPJ 36.822.297/0001-18 estabelecida 
na Rua Ferreira de Oliveira, 187 - Alto do Pari – Sao Paulo – SP – 
03.022-030 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-530, de 21-8-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica MEES PLACAS VEI-

CULARES LTDA CNPJ 37.486.439/0001-86 estabelecida na Rua 
Emilia Marengo, 1116 - Vila Regente Feijo – Sao Paulo – SP – 
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023.03.01.012 Expediente de registro e licenciamento de veículos vigência 5

Lei  n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Lei Federal n. 
10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Resolução CONTRAN n. 664/1986 e 
alterações posteriores, Resolução CONTRAN n. 510/1977, art. 5º; Portaria 
DETRAN 34/2016. Decreto 20.930/1932, art. 1º, c/c Lei n.9.784/1999, art.54, 
c/c Lei Estadual n. 10.177/1998, art. 65, I. Os CRLV enviados e devolvidos 
pelo correio, bem como os comprovantes de entrega (canhotos/AR do correio), 
poderão ser eliminados em 2 anos na própria unidade acumuladora, de acordo 
com os procedimentos oficiais. As cópias do recibo de "Par de placas" 
referentes à lacração de veículo 0 km e respectiva GARE/comprovante de 
pagamento poderão ser eliminados em 2 anos.  A vigência esgota-se com a 
emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, e 
quando tratar-se de primeiro registro e licenciamento, com a emissão do CRV-
Certificado de Registro de Veículos (antigo DUT) e do CRLV. 

023.03.01.013 Processo de apuração de duplicidade de placa vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portarias 
DETRAN n. 1.244/2000 e 322/2006. A vigência esgota-se com o 
encerramento do processo. 

023.03.01.014 Processo de baixa por exportação de veículo vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a lavratura da certidão documentando a exportação.

023.03.01.015
Requerimento de certidão de dados cadastrais de veículos para 
fins judiciais e/ou administrativos

1 -

023.03.02.001 Lista mensal de lacrações de transferências de veículos vigência 1 A vigência esgota-se com a conclusão e divulgação da lista. 

023.03.02.002 Processo de alteração das características do veículo vigência 10

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; Trata-se de 
modificação de características originais de fábrica do veículo (ex: cor, potência, 
blindagem, eixo, suspensão, combustível etc) devendo ser mantido o prazo 
decenal, tendo em vista a variedade de órgãos emissores e de documentos 
que integram este tipo de processo. A vigência esgota-se com emissão do 
novo CRLV.

023.03.02.003 Expediente de transferência de propriedade de veículo vigência 5

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; Decreto 
20.930/1932, art.1º, c/c Lei n.9.784/1999, art. 54, c/c Lei Estadual 
n.10.177/1998, art.65, I. A vigência esgota-se com a emissão do novo CRLV.

023.03.02.004 Expediente  de transferência de localidade de veículo vigência 5

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; Decreto 
20.930/1932, art.1º, c/c Lei n.9.784/1999, art. 54, c/c Lei Estadual 
n.10.177/1998, art.65, I.; Portaria DETRAN n. 657/12. portaria DETRAN 
n.139/2003; Portaria DETRAN n. 828/2011. Este expediente compreende 
transferências de localidade de veículo registrado em outro Estado, veículo 
registrado em outro município do Estado de São Paulo e de veículo registrado 
no Estado de São Paulo que vai ser registrado em outro Estado (interestadual). 
A vigência esgota-se com a emissão do novo CRV (antigo DUT).

023.03.02.005 Processo para emissão de 2ª via de documento de transferência vigência 5

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; Decreto 
20.930/1932, art.1º, c/c Lei n.9.784/1999, art. 54, c/c Lei Estadual 
n.10.177/1998, art.65, I. A vigência esgota-se com a emissão do CRV (antigo 
DUT). 

023.03.02.006
Processo de bloqueio de veículo por falta de transferência de 
propriedade

vigência 5

Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 123 e 325; Decreto 
20.930/1932, art.1º, c/c Lei n.9.784/1999, art. 54, c/c Lei Estadual 
n.10.177/1998, art.65, I.; Portaria DETRAN n.657/12. A vigência esgota-se na 
data de inserção do bloqueio por falta de transferência.

023.03.02.007
Requerimento para desbloqueio de inspeção ambiental veicular 
por transferência de Estado

2 -
Trata-se de cópia, pois o original integra o documento 023.03.02.004 
Expediente de transferência de localidade de veículo.

023.03.02.008
Recibo de par de placas para relacração de veículo por 
transferência

2 -
Trata-se de cópia, pois o original integra o documento 023.03.02.004 
Expediente de transferência de localidade de veículo.

023.03.02.009
Expediente de solicitação de atualização de endereço (mesmo 
município)

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art.123, §2º, c/c arts. 
241 e 325. Trata-se de solicitação para atualização de endereço do proprietário 
de veículo no mesmo município. A vigência esgota-se na data de inserção da 
nova  informação na base de dados.

023.03.03.001 Livro de controle de entrega de placas para eliminação vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com o encerramento do livro. 

023.03.03.002 Processo de autorização para uso de placa de experiência vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portaria 
DETRAN n. 1.010/2007. A vigência esgota-se com a concessão da 
autorização. 

023.03.03.003 Processo de autorização para uso de placa de fabricante vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 325 e 330; 
Portaria DETRAN n. 1.515/2006. A vigência esgota-se com a concessão da 
autorização. 

023.03.03.004 Processo para concessão de placa reservada vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 116 e 325; 
Resolução SSP n. 08/2011. Trata-se de concessão de placa reservada para 
SSP, Judiciário e MP. A vigência esgota-se com a concessão da placa.

023.03.04.001
Processo de concessão de autorização para regravação de chassi 
ou motor

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 114, § 2º, e 
325; Resolução CONTRAN n. 24/1998; Portaria DENATRAN n. 17/2000.

023.03.04.002 Processo de legalização do número do motor do veículo vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Resolução 
CONTRAN n. 282/2008.

023.03.04.003 Processo de regularização de chassi vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 114, § 1º, e 
325; Resolução CONTRAN n. 24/1998; Portaria DENATRAN n. 17/2000.

023.03.05.001  Expediente de vistoria de veículo vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portarias 
DETRAN n. 001/2008 e n. 2.226/2009.

023.03.05.002 Expediente de vistoria de chassi vigência 5
Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325.  A vigência 
esgota-se com a conclusão da vistoria e emissão do laudo.

023.03.05.003
Expediente de vistoria em trânsito

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portarias 
DETRAN n. 1.183/2003 e 627/2006. A vistoria em trânsito ocorre quando o 
veículo é de outro Estado ou Município. A vigência esgota-se com a conclusão 
da vistoria e emissão do laudo.

023.03.05 Vistoria de veículos 

023.03.02 Transferências e 
alterações de veículos

023.03.03 Controle da 
distribuição,  classificação e 
eliminação das placas e plaquetas 
para os veículos

023.03.04 Controle e registro do 
número de chassi e do motor dos 
veículos
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023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.04 Gerenciamento de prestadores de serviços (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.04.01.001 Base de dados do sistema e-lacraçãosp vigência -
Lei Federal 9.610/1998, art. 87; Portaria DETRAN n. 333/2011. O documento 
é importante para a preservação da memória institucional.

023.04.01.002
Processo de apuração de irregularidade administrativa de auto-
escola, médico e psicólogo

vigência 12
Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109. A vigência esgota-se com 
a conclusão do processo.

023.04.01.003
Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de 
placas especiais de veículos 

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Portaria DETRAN n. 
1.897/2008; Resolução CONTRAN n. 231/2007. A vigência esgota-se com o 
credenciamento da empresa. 

023.04.01.004
Processo de credenciamento de fabricantes de placas 
identificatórias de veículos automotores e outros tracionados

vigência 12
Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal) art. 109; Portaria DETRAN n. 
333/2011. A vigência esgota-se com o descredenciamento ou com o 
indeferimento do pedido de credenciamento.

023.04.01.005 Processo de credenciamento de médicos e psicólogos peritos vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Resolução CONTRAN n. 
425/2012. A vigência esgota-se com o descredenciamento ou com o 
indeferimento do pedido de credenciamento do profissional.

023.04.01.006
Processo de credenciamento, e recadastramento de instituições 
ou entidades de ensino para ministrar cursos a candidatos e 
condutores

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109, Inciso III; Resolução 
CONTRAN n. 168/2004, art. 33, §5º; Resolução CONTRAN n. 358/2010; 
Portaria DETRAN n. 1.758/2006; Portaria DETRAN n. 557/2015. Trata-se de 
credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para 
processo de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e 
condutores e de recadastramento das entidades de ensino autorizadas para a 
realização de cursos especializados. A vigência esgota-se com o 
descredenciamento ou com o indeferimento do pedido de credenciamento ou 
de recadastramento.

023.04.01.007
Processo de credenciamento de instituições ou entidades de 
ensino para ministrar cursos a profissionais

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Resolução CONTRAN n. 
168/2004, art. 33, § 5º; Resolução CONTRAN n. 358/2010; Portaria DETRAN 
n. 1.758/2006; Portaria DETRAN n. 557/2015. Trata-se de credenciamento de 
instituições ou entidades de ensino para processo de capacitação, qualificação 
e atualização profissional para atuar no processo de habilitação de condutores. 
A vigência esgota-se com o descredenciamento ou com o indeferimento do 
pedido de credenciamento.

023.04.01.008
Processo de credenciamento de empresas de desmonte e 
reciclagem de veículos e de comercialização de suas partes

vigência 12

Decreto-lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Lei Federal n. 12.977/2014; 
Lei Estadual n. 15.276/2014; Decreto Estadual n. 60.150/2014; Resolução 
CONTRAN n. 331/2009; Resolução CONTRAN n. 530/2015; Portaria 
DETRAN n. 1.215/2014; Portaria DETRAN n. 510/2015; Portaria DETRAN n. 
942/2015. Trata-se de credenciamento de empresas estabelecidas no ramo de 
desmontagem de veículos e de comercialização das respectivas partes e 
peças e no ramo de reciclagem de veículos totalmente irrecuperáveis ou de 
materiais não suscetíveis de reutilização, descartados no processo de 
desmontagem de veículos. A vigência esgota-se com o descredenciamento ou 
com o indeferimento do pedido de credenciamento.

023.04.01.009
Processo de credenciamento de empresas para realização de 
vistorias automotivas

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Resolução CONTRAN n. 
466/2013; Portaria DETRAN/SP n. 1681/2014; Portaria DETRAN/SP n. 
232/2015. Trata-se de credenciamento obtido pela Empresa Credenciada de 
Vistoria – ECV. A vigência esgota-se com o descredenciamento da empresa 
ou com o indeferimento do pedido de credenciamento.

023.04.01.010 Processo de cadastro de loja e concessionária de veículos vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Portaria DETRAN/SP  n. 
232/2015, art. 7º, III, e § 1º. A vigência esgota-se com o cancelamento do 
cadastro ou com o indeferimento do pedido.

023.04.01.011
Processo de cadastramento e de autorização de empresa 
remarcadora

vigência 12

Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), art. 109; Portaria DETRAN n. 
884/2008. Trata-se de registro do cadastramento e a expedição da autorização 
para empresas procederem a gravação e regravação dos caracteres de 
identificação veicular - chassi, monobloco, motor, agregados e demais dados 
cadastrais. A vigência esgota-se com o cancelamento do cadastro ou com o 
indeferimento do pedido.

023.04.01.012 Processo de credenciamento de examinadores de trânsito. vigência 4

Resolução CONTRAN n.168/2004, art.27. Trata-se de processo formado por 
fotocópia da documentação pessoal de interessados e despachos da 
autoridade de trânsito visando a formação do cadastro de Examinadores de 
Trânsito vinculados a cidades especificadas em Edital de Credenciamento 
(chamamento público). A vigência esgota-se com a publicação do Edital.

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.05  Engenharia de tráfego (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.05.01.001 Desenhos técnicos vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. Tratam-se de 
croquis e plantas. A vigência esgota-se com a juntada de cópia do desenho no 
processo que deu origem à sua solicitação.

023.05.01.002 Processo de implantação de planos de trânsito vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a emissão de relatório técnico.

023.05.02.001
Processo de elaboração de projeto de implantação de área de 
percurso de treinamento para auto-escola

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a concessão da placa no local.

023.05.02.002
Processo de elaboração de projeto de sinalização viária para 
Municípios do interior do Estado

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 24 § 2º, 325 e 
333; Resolução CONTRAN n. 296/08. A vigência esgota-se com a conclusão 
do projeto.

023.05.02.003
Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da 
Administração Pública e Consulados

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com a entrega da placa para implantação na área de segurança.

OBSERVAÇÕES

023.04.01 Credenciamento e 
registro de prestadores de 
serviços

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

023.05.01 Elaboração e 
implantação de planos de trânsito

023.05.02 Elaboração e execução 
de projetos de sinalização

ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2020
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.06  Fiscalização de veículos, condutores e prestadores de serviços (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.06.01.001 Base de dados do Sistema Pátio vigência -
Lei Federal n. 9.610/98, art. 87. O documento é importante para a preservação 
da memória institucional. A vigência esgota-se com a descontinuidade da Base 
de dados ou sua substituição.

023.06.01.002
Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual - CLA 
apreendido para outros Municípios ou outros Estados

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 § 1º, 269 e 
325. A Guia de remessa é elaborada após o bloqueio no sistema da CLA dos 
Municipios. Nos Estados não é feito o bloqueio pois o sistema não é integrado. 
A vigência esgota-se com o efetivo envio mediante aviso de recebimento.

023.06.01.003 Processo de apreensão de documentos vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 § 1º, 270 § 
2º, 274 e 325. A CNH poderá ser recolhida ou apreendida em caso de doença 
ou morte do condutor, com o consequente bloqueio no sistem e-CNH. A 
vigência esgota-se com o bloqueio e arquivamento  do CLA no exercício em 
vigor; com o bloqueio e digitalização dos CLA's vencidos; com a remessa dos 
CLA's aos órgãos dos registro de outros Municipios ou outros Estados; com a 
remessa para outros setores do DETRAN (para busca e apreensão quando o 
CLA apresentar indicios de fraude); restituição ao órgãos fiscalizador quando a 
apreensão não possuir fundamento legal.

023.06.01.004 Processo de apreensão de veículos vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262, 270 § 4º, 
271 e 325, 328. A vigência esgota-se quando o veículo ingressar no pátio 
determinado pelo DETRAN, permanecendo até o processo de liberação/leilão.

023.06.01.005 Processo de liberação de documento apreendido vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 caput, 271 e 
325. A vigência esgota-se com a efetiva entrega do documento; com o 
desbloqueio quando o exercício de licenciamento estiver vencido; quando o 
bloqueio do documento tenha sido gerado por infração constatada em 
movimento (quando não houve a parada do veículo para o recolhimento do 
documento físico).

023.06.01.006 Processo de liberação de veículo apreendido vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 caput, 271 e 
325. A liberação do veículo também envolve desbloqueio de seu cadastro, que 
ocorre após a sua retirada do pátio de apreensões. A vigência esgota-se com a 
efetiva entrega do veículo ou com a emissão de ofício de liberação quando em 
pátio conveniado.

023.06.01.007 Processo de recolhimento de veículo apreendido vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portaria 
DETRAN n. 966/99. A vigência esgota-se com o envio da documentação para 
o processo de liberação do veículo.

023.06.01.008 Processo de remoção de veículos vigência 5 Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 271 e 325. A vigência 
esgota-se com os pagamentos previstos em lei.

023.06.01.009 Processo de retenção de veículo para regularização vigência 5
Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 270 e 325. A vigência 
esgota-se com a devolução do CLA - Certificado de Licenciamento Anual.

023.06.02.001
Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN 
ESTADUAL

vigência 5
Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Lei Estadual n. 
12.799/08 e Decreto n. 53.455/08. A vigência esgota-se com o protocolamento.

023.06.02.002
Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à 
legislação de trânsito

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. No caso de 
transferência de pontuação, a declaração de indicação do condutor infrator é 
feita na "Notificação de autuação por infração à legislação de trânsito". No 
caso de exclusão de pontuação, os documentos referentes à solicitação devem 
observar a temporalidade do Processo de aplicação de penalidade de multa por 
infração à legislação de trânsito. A vigência esgota-se com o envio da 
documentação à PRODESP para emissão da notificação de multa e o 
recebimento da relação de remessa devidamente recebida por aquela 
companhia.

023.06.02.003
Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de 
trânsito

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com o deferimento ou indeferimento da solitação.

023.06.03 Leilão de veículos 
apreendidos

023.06.03.001
Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou 
recolhido

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325 e 328; Portaria 
DETRAN n. 728/09 e n. 1.767/10. A vigência esgota-se com entregra do 
veículo ao arrematante e baixa permanente do veículo.

023.06.04.001
Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e 
empresa credenciadas

vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual n. 10.177/1998, art. 65; 
Decreto Estadual n. 60.150/2014, arts. 18 ao 22; Resolução CONTRAN n. 
358/2010, arts 37 ao 41; Portaria DETRAN n. 808/2006, arts. 15, 24 ao 30; 
Portaria DETRAN n. 884/2008 art. 16; Portaria DETRAN n. 557/2015, arts 43 
ao 45. A vigência esgota-se com o acolhimento da defesa ou com 
cumprimento da penalidade.

023.06.04.002
Processo de apuração de irregularidade na habilitação de 
candidatos e condutores

vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º, Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), art. 263 § 1º, Lei Estadual n. 10.177/1998, art. 65; Decreto 
Estadual n. 59.055/2013, art. 78, inciso VII; Portaria DETRAN n. 1.160/2008, 
art. 18. A vigência esgota-se com o acolhimento da defesa ou com 
cumprimento da penalidade.

023.06.04 Fiscalização e 
apuração de irregularidade em 
empresa credenciada e em 
habilitação de candidatos e 
condutores

OBSERVAÇÕES

023.06.01 Controle de apreensão, 
retenção, remoção e liberação de 
veículos e documentos

023.06.02 Aplicação de 
penalidades e expedição de 
certidão negativa

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO


