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Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-4, 
de 30-3-2011

Dispõe sobre o pagamento de adicional do valor 
da Bonificação por Resultados - BR da Secretaria 
da Educação, instituída pela LC 1.078-2008

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários 
de Gestão Pública, da Fazenda e de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, considerando o disposto no 
§ 1º do art. 9º da LC 1.078-2008, resolvem:

Artigo 1º - Para o exercício de 2010, os servidores 
das unidades da Secretaria da Educação, cujo índice de 
cumprimento das metas fixado para fins de pagamento 
da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 
1.078-2008, for superior às definidas na Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3, de 30-3-2011, receberão 
um adicional de até 20% (vinte por cento) da soma das 
parcelas pagas ou devidas àquele título.

Artigo 2º - Esta resolução conjunta entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º-1-2010.

(Publicado novamente por ter saído com incorre-
ções)

Gestão Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-4, 
de 30-3-2011

Dispõe sobre o pagamento de adicional do valor 
da Bonificação por Resultados - BR da Secretaria 
da Educação, instituída pela LC 1.078-2008

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários 
de Gestão Pública, da Fazenda e de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, considerando o disposto no 
§ 1º do art. 9º da LC 1.078-2008, resolvem:

Artigo 1º - Para o exercício de 2010, os servidores 
das unidades da Secretaria da Educação, cujo índice de 
cumprimento das metas fixado para fins de pagamento 
da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 
1.078-2008, for superior às definidas na Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3, de 30-3-2011, receberão 
um adicional de até 20% (vinte por cento) da soma das 
parcelas pagas ou devidas àquele título.

Artigo 2º - Esta resolução conjunta entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º-1-2010.

(Publicado novamente por ter saído com incorre-
ções)

Resolução SGP- Nº 23, de 27-7-2011

Aprova o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN: Atividades-Fim e 
dá providências correlatas

O Secretário de Gestão Pública,
Considerando que a proposta de Plano de Classificação 

e Tabela de Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN: Atividades-Fim, desenvolvida 
pela Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, cons-
tituída pela Resolução SGP nº 7, de 20 de junho de 2007, com 
alterações posteriores, foi aprovada pelo Arquivo Público do 
Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo – SAESP, atendendo ao disposto no § 1º do artigo 37 do 
Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004; resolve:

Artigo 1º - Ficam aprovados o Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN: Atividades-Fim, em conformi-
dade com a proposta apresentada pela Comissão de Avaliação 
de Documentos de Arquivo desta Pasta, aprovada pelo Arquivo 
Público do Estado.

Artigo 2º - A Comissão de Avaliação de Documentos de 
Arquivo desta Pasta fará publicar o Plano de Classificação e 
a Tabela de Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN: Atividades-Fim, no Diário Oficial 
do Estado, por 3 (três) dias consecutivos.

Artigo 3º - No prazo de 15 (quinze) dias contados da data 
da última publicação a que se refere o artigo 2º desta resolução, 
qualquer interessado poderá apresentar impugnação em relação 
aos critérios de valoração adotados na Tabela de Temporalidade, 
por intermédio de requerimento dirigido ao Secretário de Gestão 
Pública.

Parágrafo único – A impugnação será encaminhada à 
Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo desta Pasta, 
conforme disposto no artigo 8º do Decreto nº 29.838, de 18 de 
abril de 1989.

Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Despacho do Secretário, de 2-8-2011
À vista dos elementos que instruem os autos, do Despacho 

nº 2586/10, do Delegado de Polícia Diretor do Departamento 
Estadual de Trânsito - DETRAN, às fls 371/375, e do Parecer nº 
94/2011, da DD Consultoria Jurídica do DETRAN, às fls. 396/399, 
recebo por tempestivo, o recurso com pedido de revisão, inter-
posto por MARIA INÊS BATISTA MESQUITA, referente à decisão 
proferida pelo Senhor Delegado de Polícia Diretor do DETRAN, 
que aplicou a penalidade de cancelamento do registro do seu 
credenciamento e funcionamento da Auto Escola “Piloto” junto 
àquele órgão, para no mérito indeferir a pretensão deduzida, 
mantendo inalterada a penalidade aplicada.

Comunicado CADA – 001, de 27-7-2011
Comunicado – Plano de Classificação e Tabela de Tempora-

lidade de Documentos
A Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos 

de Arquivo – CADA faz publicar o Plano de Classificação e a 
Tabela de Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito – DETRAN: Atividades-Fim, aprovados pela 
Resolução SGP – 23, DE 27/07/2011.

Qualquer impugnação aos critérios de valoração adotados 
na Tabela de Temporalidade, deverá ser proposta pelos interessa-
dos, por requerimento dirigido ao Secretário de Gestão Pública, 
no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da terceira e 
última publicação deste Comunicado e da Tabela de Tempora-
lidade, de acordo com o artigo 8º, do Decreto nº 29.838, de 18 
de abril de 1989.

conômica a presente medida, pelos fins sociais a que se 
destina, é a melhor forma de alienação, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação dos materiais 
usados e declarados inservíveis pelo Centro de Material 
Excedente, pertencentes ao patrimônio da unidade 
escolar da Diretoria de Ensino - Região de José Bonifá-
cio, da Secretaria da Educação, à Prefeitura Municipal 
de Sales, em atendimento ao Of. 84-11, materiais da 
EE. Maria Cardoso Castilho, de Sales, conforme Of. DA-
CEI-49-11 (proc. CC-64.755-11).

Artigo 2º - A doação de que trata esta resolução 
ficará revogada se os materiais a que se refere o art. 1º 
não forem retirados dentro de 30 dias.

Artigo 3º - O prazo para uso dos materiais é de 6 
meses a partir da publicação desta resolução, quando 
a donatária poderá dispor deles sem quaisquer forma-
lidades.

Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Apostila do Secretário, de 2-8-2011
No decreto de publicado em 21-7-2011, em que é 

interessado o Conselho de Participação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Negra - CPDCN, na parte refe-
rente a Eduardo Brasil, RG 9.838.776-5, para declarar 
que seu nome correto é Rad Assis Brasil Ugarte.

Despachos do Secretário, de 2-8-2011
No correio eletrônico SPDR, de 28-7-2011, sobre 

aprovação de convênios: “À vista da manifestação da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regio-
nal, para os efeitos do art. 1º do Dec. 44.721-2000, bem 
como do art. 1º do Dec. 55.249-2009, e tendo em vista 
o disposto no art. 1º do Dec. 53.325-2008, aprovo a 
indicação dos convenentes constantes do quadro, des-
critos seus objetos e valores na seguinte conformidade:

MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$)

Arealva Pavimentação 100.000,00

Caiuá Construção de cobertura de 
quadra

90.000,00

Cerquilho Infraestrutura urbana 150.000,00

Cesário Lange Pavimentação no Bairro Haras 
do Sul

150.000,00

Duartina Infraestrutura na área de lazer 
do Parque Ciro Simão

50.000,00

Euclides da Cunha 
Paulista

Reforma de cemitério 50.000,00

Guapiaçu Construção de Centro de Con-
vivência

140.000,00

Inúbia Paulista Reforma e instalação de equipa-
mentos da lazer na Praça Pública

70.000,00

Lavrinhas Infraestrutura 150.000,00

Nova Guatapo-
ranga

Reforma e adequação da Praça 
da Matriz

60.000,00

Ouro Verde Reforma e adequação do Centro 
Comunitário

70.000,00

Piracaia Infraestrutura urbana/recape-
amento

148.118,40

Queluz Infraestrutura urbana 100.000,00

Santa Rita D´Oeste Construção de galpão multi-uso 100.000,00

Tambaú Pavimentação, guias e sarjetas 100.000,00

No correio eletrônico SPDR, de 29-7-2011, sobre 
aprovação de convênios: “À vista da manifestação da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regio-
nal, para os efeitos do art. 1º do Dec. 44.721-2000, bem 
como do art. 1º do Dec. 55.249-2009, e tendo em vista 
o disposto no art. 1º do Dec. 53.325-2008, aprovo a 
indicação dos convenentes constantes do quadro, des-
critos seus objetos e valores na seguinte conformidade:

Município Objeto Valor (R$)

Américo Brasi-
liense

Obras de infraestrutura urbana 80.000,00

Bilac Construção de barracão para gera-
ção de renda

250.000,00

Lavrinhas Infraestrutura 150.000,00

Lutécia Pavimentação urbana 80.000,00

Osvaldo Cruz Reforma e ampliação do Centro 
Comunitário do Jardim Paraíso

60.000,00

Queluz Infraestrutura 30.000,00

Queluz Duas academias para Terceira 
Idade ao ar livre e dois parques 
de diversão

150.000,00

Queluz Infraestrutura/iluminação pública 60.000,00

Energia

AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

Extrato de Contrato
Processo: ARSESP/0187/2011
Contrato: ARSESP/021/01/2011
Contratante: Agência Reguladora de Saneamento e Energia 

do Estado de São Paulo - ARSESP
Contratada: Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e 

Acesso Ltda
CNPJ: 61.099.088/0001-41
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de quatro reló-

gios de ponto biométricos DIMEP, de propriedade da ARSESP, e 
respectivos softwares.

Valor: R$ 9.546.72
Vigência: 12 (Doze) meses
Data da Assinatura: 26//07/2011

pacional, psicólogo e pedagogo, de preferência com 
especialização ou experiência nas áreas penitenciária e 
criminológica;

II - com habilitação profissional na área de saúde, 
em especial de médico, cirurgião-dentista, enfermeiro, 
farmacêutico e auxiliar de enfermagem, para exercício 
no Núcleo de Atendimento à Saúde.

Artigo 48 - Deverão residir, obrigatoriamente, na 
área do Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé 
Azevedo” de Bauru:

I - o Diretor do estabelecimento penal, quando no 
exercício de seu cargo;

II - os demais servidores necessários à manutenção 
da segurança e disciplina.

Artigo 49 - O fornecimento de refeições, ou do cor-
respondente em gêneros alimentícios “in natura”, aos 
servidores que atuam no Centro de Progressão Peniten-
ciária “Prof. Noé Azevedo” de Bauru, será realizado nos 
termos do Decreto n° 51.687, de 22 de março de 2007.

Artigo 50 - Os bens produzidos no Centro de Pro-
gressão Penitenciária “Prof. Noé de Azevedo” de Bauru, 
originários de suas atividades industriais, desde que 
não destinados especificamente à comercialização, 
reverterão prioritariamente em seu próprio proveito ou 
para consumo e utilização dos demais estabelecimentos 
penais.

Parágrafo único - Os bens que não puderem ter 
a destinação prevista neste artigo, por excederem as 
necessidades dos estabelecimentos penais, por serem 
facilmente perecíveis ou por não ser economicamente 
compensador o seu transporte, poderão ser ofertados 
ao público por preços e condições de venda, segundo 
critérios a serem fixados em portaria do Coordenador.

Artigo 51 - O almoxarifado do Centro de Progressão 
Penitenciária “Prof. Noé de Azevedo” de Bauru exercerá 
o controle dos bens a que se refere o artigo 50 deste 
decreto, na forma da legislação em vigor.

Artigo 52 - A redução estimada da despesa com 
funções de comando decorrente deste decreto poderá 
vir a ser considerada para a edição de outros decretos 
de reorganização ou de criação e organização de unida-
des, no âmbito da Secretaria da Administração Peniten-
ciária, desde que:

I - a proposta tramite no mesmo processo que tra-
tou da matéria objeto deste decreto;

II - o decreto correspondente seja editado no pre-
sente exercício.

Artigo 53 - O inciso X do artigo 5º do Decreto nº 
45.798, de 9 de maio de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“X - Centro de Progressão Penitenciária “Prof. Noé 
Azevedo” de Bauru;”. (NR)

Artigo 54 - Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário, em especial:

I - do Decreto nº 43.277, de 3 de julho de 1998:
a) o artigo 3º;
b) o artigo 14;
c) o inciso VII do artigo 96;
d) o Subanexo 28 do Anexo a que se refere o artigo 95;
II - do Decreto nº 45.798, de 9 de maio de 2001, o 

item 2 do parágrafo único do artigo 5º;
III - do Decreto nº 56.080, de 10 de agosto de 2010, 

o item 5 da alínea “e” do inciso II do artigo 1º.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de agosto de 2011
GERALDO ALCKMIN
Lourival Gomes
Secretário da Administração Penitenciária
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 2 de agosto de 2011.

XII - praticar todo e qualquer ato ou exercer quais-
quer das atribuições ou competências das unidades, das 
autoridades ou dos servidores subordinados;

XIII - avocar, de modo geral ou em casos especiais, 
atribuições ou competências das unidades, das autori-
dades ou dos servidores subordinados;

XIV- em relação ao Sistema de Administração de 
Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, 
de 24 de março de 2008;

XV - em relação à administração de material, requi-
sitar, à unidade competente, material permanente ou de 
consumo.

Artigo 41 - As competências previstas neste capí-
tulo, sempre que coincidentes, serão exercidas, de pre-
ferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico.

CAPÍTULO VII
Da Comissão Técnica de Classificação
Artigo 42 - A Comissão Técnica de Classificação tem 

a seguinte composição:
I - o Diretor do Centro de Progressão Penitenciária, 

que será seu Presidente;
II - o Diretor do Centro de Reintegração e Atendi-

mento à Saúde;
III - o Diretor do Centro de Trabalho e Educação;
IV - o Diretor do Centro de Segurança e Disciplina;
V - profissionais das áreas de psiquiatria, psicologia 

e assistência social.
Artigo 43 - A Comissão Técnica de Classificação tem 

as seguintes atribuições:
I - efetuar a classificação dos sentenciados, quando 

de sua inclusão no estabelecimento penal;
II - elaborar o programa individualizador da pena 

privativa de liberdade adequada ao sentenciado.
CAPÍTULO VIII
Do “Pro Labore”
Artigo 44 - Para efeito da atribuição da gratificação 

“pro labore” de que trata o artigo 14 da Lei Com-
plementar nº 959, de 13 de setembro de 2004, ficam 
caracterizadas como específicas da carreira de Agente 
de Segurança Penitenciária as funções adiante discri-
minadas, destinadas ao Centro de Progressão Peniten-
ciária “Prof. Noé de Azevedo” de Bauru, na seguinte 
conformidade:

I - 1 (uma) de Diretor de Divisão, para o Centro de 
Segurança e Disciplina;

II - 9 (nove) de Diretor de Serviço, assim distribuí-
das:

a) 4 (quatro) para o Núcleo de Segurança, sendo 1 
(uma) para cada turno;

b) 4 (quatro) para o Núcleo de Portaria, sendo 1 
(uma) para cada turno;

c) 1 (uma) para o Núcleo de Inclusão.
CAPÍTULO IX
Da Gratificação por Comando de Unidade Pri-

sional - COMP
Artigo 45 - Para fins de atribuição da Gratificação 

por Comando de Unidade Prisional - COMP, instituída 
pela Lei Complementar nº 842, de 24 de março de 
1998, alterada pelo inciso II do artigo 4º da Lei Com-
plementar nº 1.116, de 27 de maio de 2010, o Centro 
de Progressão Penitenciária “Prof. Noé de Azevedo” de 
Bauru fica classificado como COMP II.

CAPÍTULO X
Disposições Finais
Artigo 46 - As atribuições e competências previstas 

neste decreto poderão ser detalhadas mediante resolu-
ção do Secretário da Administração Penitenciária.

Artigo 47 - O Centro de Reintegração e Atendimen-
to à Saúde será composto de pessoal multidisciplinar:

I - com formação universitária, em especial de 
médico psiquiatra, assistente social, terapeuta ocu-

DECRETO Nº 57.183, DE 1º DE AGOSTO DE 2011

Retificação do D.O. de 2-8-2011
No anexo, leia-se como segue e não como constou:

CARGO REF. E.V. SQC OCUPANTE R.G. DO PARA
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 N.I. SQC-III DAVI ROCHA DE MORAES 25.692.001-1 QSERT QPGE

Casa Civil
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-4, 
de 30-3-2011

Dispõe sobre o pagamento de adicional do valor 
da Bonificação por Resultados - BR da Secretaria 
da Educação, instituída pela LC 1.078-2008

O Secretário-Chefe da Casa Civil, e os Secretários 
de Gestão Pública, da Fazenda e de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional, considerando o disposto no 
§ 1º do art. 9º da LC 1.078-2008, resolvem:

Artigo 1º - Para o exercício de 2010, os servidores 
das unidades da Secretaria da Educação, cujo índice de 
cumprimento das metas fixado para fins de pagamento 
da Bonificação por Resultados - BR, instituída pela LC 
1.078-2008, for superior às definidas na Resolução 
Conjunta CC/SGP/SF/SPDR-3, de 30-3-2011, receberão 
um adicional de até 20% (vinte por cento) da soma das 
parcelas pagas ou devidas àquele título.

Artigo 2º - Esta resolução conjunta entra em vigor 
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
1º-1-2010.

(Publicado novamente por ter saído com incorre-
ções)

Resolução CC-44, de 2-8-2011
Dispõe sobre a doação de materiais usados, decla-
rados inservíveis,ao Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo

O Secretário-Chefe da Casa Civil, com fundamento 
no art. 85, II, do Dec. 51.991-2007, nos termos dos arts. 
4º, IV e 5º da Lei 10.064-68, e à vista do parecer 665-
92, da Assessoria Jurídica do Governo, resolve:

Artigo 1º - Fica autorizada a doação ao Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, dos 

materiais usados e declarados inservíveis pelo Centro 
de Material Excedente, pertencentes ao patrimônio das 
Secretarias de Estado em deferimento ao contido no 
processo CC-73.995-2011:

I - Secretaria da Administração Penitenciá-
ria: of. 4.639-2011, processo Fussesp-65.105-2011; 
of. 8.527-2011, processo Fussesp-67.414-2011; of. 
3.652-2011, processo Fussesp-67.590-2011; of. 
3.662-2011, processo Fussesp-67.591-2011; of. 
2.150-2011, processo Fussesp-68.136-2011; of. 1.714-
2011, processo Fussesp-68.268-2011; of. 855-2011, 
processo Fussesp-70.055-2011; of. C.A. 20-2011, 
processo Fussesp-70.524-2011; of. 856-2011, pro-
cesso Fussesp-70.843-2011; of. 5.875-2011, proces-
so Fussesp-70.901-2011; of. 2.522-2011, processo 
Fussesp-72.130-2011; of. 5.706-2011, processo Fus-
sesp-72.379-2011.

II - Secretaria da Educação: of. 130-2011, pro-
cesso Fussesp-57.969-2011; of. PAT-1-2011, pro-
cesso Fussesp-62.051-2011; of. 153-2011, processo 
Fussesp-66.636-2011; of. 154-2011, processo Fus-
sesp-66.636-2011.

III - Secretaria de Agricultura e Abastecimento: of. 
GTMEX 16-2011, processo Fussesp-51.052-2011; of. 
EDR-SP 23-2011, processo Fussesp-57.971-2011; ofs. 
GTMEX: of. 20-2011 e of. 21-2011, ambos do processo 
Fussesp-65.495-2011.

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

Resolução CC-45, de 2-8-2011
Dispõe sobre a doação de materiais usados, 
declarados inservíveis pelo Centro de Material 
Excedente, do Fundo Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo

O Secretário-Chefe da Casa Civil, com fundamento 
no art. 85, II, do Dec. 51.991-2007, e considerando que 
após avaliação da oportunidade e conveniência socioe-
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23 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)

23.01 Educação para o trânsito (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.01.01.01 Programa educativo para o trânsito vigência 4
Resolução CONTRAN nº 314/09. A vigência esgota-se 
com o encerramento do programa

23.01.01.02
Relatório anual de atividades referentes a educação para 
o trânsito

vigência 4
A vigência esgota-se com a conclusão do relatório.

23.01.02.01
Comunicação de normatização de rotinas referentes à 
administração de cursos de credenciadas

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
emissão de um novo comunicado.

23.01.02.02
Notificação para regularização da situação processual da 
credenciada

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
providência requerida (5 dias para regularização) ou pela 
preclusão

23.01.02.03
Processo de apuração de irregularidades em 
credenciadas

vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil art. 205; 
Portaria DETRAN n° 1.757/06 e 1.758/06 Cap.V; 
Resolução CONTRAN n° 358/10, arts. 29 ao 41. A 
vigência esgota-se com a aplicação da penalidade ou 
arquivamento do processo. 

23.01.03 Realização de cursos de 
reabilitação de condutores 
infratores

23.01.03.01
Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de 
condutores infratores

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 268 e 325. Resolução 
CONTRAN nº 168/04; Portaria DETRAN nº 1.460/05. A 
vigência esgota-se com a conclusão do curso.

23.01.04.01
Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos 
e vítimas fatais

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
transferência das informações para o relatório estatístico 
anual.

23.01.04.02
Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de 
trânsito com feridos e vítimas fatais

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
conclusão do relatório.

23.02 Habilitação de condutores (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.02.01.01 Base de dados do sistema e-CNHsp vigência

Lei Federal 9.610/98, art. 87; Portaria DETRAN nº 31/10. 
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

23.02.01.02 Livros de atas de exames teórico e prático vigência
Portaria DETRAN nº 761/99. A vigência esgota-se com o 
encerramento do livro.

23.02.01.03
Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Resoluções 
CONTRAN nº 358/10, 169/05 e 198/06. 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.

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

23.02.01.05 Processo de habilitação de estrangeiros no Brasil vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325;  A vigência esgota-se com 
a concessão da habilitação. 

23.02.01.06 Processo de habilitação inicial de condutor vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 140,  152 §§ 1º, 2º e 3º e 325; 
Portaria DETRAN nº 1.160/08. A vigência esgota-se com a 
entrega da habilitação ao condutor no prazo máximo de 12 
meses.

23.02.01.07 Processo de Permissão Internacional para Dirigir - PID vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. Resolução CONTRAN nº
360/10. Trata-se de permissão para dirigir em outro país. A 
vigência esgota-se com o deferimento ou indeferimento do 
pedido.

23.02.01.08 Processo de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. O sistema e-CNHsp 
substitui o sistema GEFOR.

23.02.01.09
Processo de reconhecimento de habilitação obtida em 
outro país

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 142 e 325; Resolução 
CONTRAN nº 193/06. A vigência esgota-se com o 
deferimento ou indeferimento do pedido.

23.02.01.10
Processo de renovação da validade da Carteira Nacional 
de Habilitação - CNH

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 150, 159 e 325;  Lei Federal nº 
10.350/01;  Resolução CONTRAN nº 168/04; Portaria 
DENATRAN nº 15/05, Portaria DETRAN nº 1.070/05. A 
vigência esgota-se com a emissão da CNH.

23.02.01.11
Processo de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN nº 
330/01. A vigência esgota-se com a emissão da 2ª via da 
CNH.

23.02.02.01
Processo de transferência de CNH de outro Município ou 
Estado para registro no Estado de São Paulo

vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil, art. 205. A 
vigência esgota-se com a concessão da transferência. Os 
processos posteriores a 2009 poderão ser eliminados após 
5 anos.

23.02.02.02 Solicitação de alteração de endereço no mesmo Município vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 123  § 2º e 325. A vigência 
esgota-se com a alteração do Certificado de Licenciamento 
Anual - CLA.

23.02.03.01 Lista mensal de CNHs notificadas vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN nº 
767/06. Constam da lista os condutores que atingiram 
pontuação igual ou superior a 20 pontos no período de 12 
meses ou que foram autuados por infração gravíssima (7 
pontos). Entende-se por infração gravíssima a prática de 
racha, dirigir embriagado, ultrapassar 50% da velocidade 
máxima ou pilotar sem capacete. A Lista é publicada no 
Diário Oficial do Estado.

23.02.03.02
Processo de cassação da Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 263 e 325;  Resolução 
CONTRAN nº 182/05;  Portaria DETRAN nº 767/06.
Ocorre a cassação da CNH quando o condutor é flagrado 
dirigindo durante a suspensão. A vigência esgota-se com o 
cumprimento da penalidade (2 anos de cassação).

23.02.03.03 Processo de reavaliação do direito de dirigir vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 160 e 325; Resolução 
CONTRAN nº 300/08. Procedimento a que se submete o 
condutor para que possa voltar a dirigir quando condenado 
por crime de trânsito ou quando envolvido em acidente 
grave. A vigência esgota-se quando o condutor é 
considerado apto.

23.02.03.04
Processo de suspensão do direito de dirigir por 
embriaguês ou uso de substância psicoativa 

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 165, 261 § 2º e 325; 
Resolução CONTRAN nº 182/06; Portaria DETRAN nº 
767/06. Ocorre suspensão do direito de dirigir quando o 
condutor dirige sob a influência de álcool ou qualquer outra 
substância psicoativa que determine dependência. A 
vigência esgota-se com o cumprimento da penalidade (12 
meses de suspensão) e o curso de reciclagem.

23.02.03.05 Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuaçã vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 261 § 1º e 325; Resolução 
CONTRAN nº 182/06;  Portaria DETRAN nº 767/06.
Ocorre a suspensão do direito de dirigir quando o condutor 
ultrapassa o limite de 20 pontos. A vigência esgota-se com 
a liberação dos pontos no sistema. 

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DOCUMENTOS

ATIVIDADES DOCUMENTOS

23.02.01 Expedição e renovação de 
habilitação

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

23.02.03 Suspensão e cassação de
habilitação

23.01.01 Elaboração de campanhas
educativas de trânsito

23.01.02 Controle de cursos e 
campanhas realizadas por terceiros

23.01.04 Coleta de dados e 
elaboração de diagnóstico de 
acidentes de trânsito

ATIVIDADES

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS ATIVIDADES FIM DO DETRAN

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS ATIVIDADES FIM DO DETRAN

23.03 Licenciamento de veículos (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.03.01.01 Base de dados do sistema de cadastro de veículos vigência
Lei Federal nº 9.610/98, art. 87. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional.

23.03.01.02
Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro 
de registro de veículos e-CRLVsp

vigência

Lei Federal 9.610/98, art. 87; Portaria DETRAN nº 32/10. 
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.

23.03.01.03 Base de dados do sistema escolar vigência
Lei Federal nº 9.610/98, art. 87. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional.

23.03.01.04
Formulário de solicitação de correção de erro na emissão 
de documento

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

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

23.03.01.06 Processo de baixa definitiva de veículo por perda total vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Resoluções CONTRAN nº 
11/98 e 362/10. A vigência esgota-se com a baixa do 
veículo.

23.03.01.07 Processo de comunicação de venda de veículo vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 134 e 325. A vigência esgota-se 
com o protocolamento da comunicação.

23.03.01.08 Processo de emissão de 2ª via de documentos vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. Trata-se de emissão de 2ª 
via dos seguintes documentos: de licenciamento, de segur
obrigatório, de multas, de IPVA, de placas e plaquetas. A 
vigência esgota-se com a emissão do CRLV.

23.03.01.09 Processo de emissão de outra via original do CRLV   vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN nº 
888/07. A vigência esgota-se com a emissão do CRLV. 

23.03.01.10
Processo de expedição de autorização destinada aos 
veículos de transporte escolar

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 136 e 325; Portaria DETRAN nº 
503/09 art. 4. A vigência esgota-se com a saída do veículo 
do sistema escolar. 

23.03.01.11 Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 107, 135 e 325; Código Civil art. 
205. Trata-se de matrícula de veículos de aluguel: táxi, 
ambulância, motoboy, transporte escolar. Integra 
documento de recolhimento de INSS para colaborador ou 
autônomo. A vigência esgota-se com a concessão da 
matrícula a termo.

23.03.01 Registro e controle de 
veículos

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕESATIVIDADES DOCUMENTOS

matrícula a termo.

23.03.01.12 Processo de registro e licenciamento de veículos vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil art. 205; 
Resolução CONTRAN nº 664/86. Os certificados enviados 
e devolvidos pelo correio poderão ser eliminados em 2 ano
pela própria unidade.  A vigência esgota-se com a emissão 
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - 
CRLV.

23.03.01.13 Processo para apuração de duplicidade de placa vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portarias DETRAN nº 
1.244/00 e 322/06. A vigência esgota-se com o 
encerramento do processo. 

23.03.01.14 Processo para baixa por exportação de veículo vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
lavratura da certidão documentando a exportação.

23.03.01.15
Requerimento de certidão informando o local de origem d
registro do veículo para fins judiciais

1

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

23.03.02.02 Processo de alteração das características do veículo vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Código Civil, art. 
205. Trata-se de modificação de cor, potência, blindagem e 
combustível. A vigência esgota-se com a emissão do novo 
CRLV.

23.03.02.03 Processo de transferência de propriedade de veículo vigência 10
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Código Civil, art. 
205. A vigência esgota-se com a emissão do novo CRLV. 

23.03.02.04 Processo de transferência de veículo para outro Municípi vigência 10
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Código Civil, art. 
205. A vigência esgota-se com a emissão do novo CRLV. 

23.03.02.05
Processo para emissão de 2ª via de documento de 
transferência

vigência 10
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. Código Civil, art. 205. A 
vigência esgota-se com a emissão do CRLV.

23.03.03.01 Livro de controle de entrega de placas para eliminação vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
encerramento do livro.

23.03.03.02 Processo de autorização para uso de placa de experiência vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN nº 
1.010/07. A vigência esgota-se com a concessão da 
autorização.

23.03.03.03 Processo de autorização para uso de placa de fabricante vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 325 e 330; Portaria DETRAN 
nº 1.515/06. A vigência esgota-se com a concessão da 
autorização.

23.03.03.04 Processo para concessão de placa reservada vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 116 e 325; Resolução SSP nº 
08/11. Trata-se de concessão de placa reservada para 
SSP, Judiciário e MP. A vigência esgota-se com a 
concessão da placa.

23.03.04.01
Processo de concessão de autorização para regravação 
de chassi ou motor

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 114 § 2º e 325; Resolução 
CONTRAN nº 24/98; Portaria DENATRAN nº 17/00.

23.03.04.02 Processo de legalização do número do motor do veículo vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Resolução CONTRAN nº 
282/08.

23.03.04.03 Processo para regularização de chassi vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 114 § 1º e 325; Resolução 
CONTRAN nº 24/98; Portaria DENATRAN nº 17/00.

23.03.05.01 Formulário de vistoria de veículo vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portarias DETRAN nº 
001/08 e nº 2.226/09.

23.03.05.02 Laudo de vistoria de chassi vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325.  A vigência esgota-se com 
a conclusão da vistoria e emissão do laudo.

23.03.05.03 Laudo de vistoria em trânsito vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portarias DETRAN nº 
1.183/03 e 627/06. 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.

23.03.05 Vistoria de veículos 

23.03.02 Transferências e 
alterações de veículos

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

23.03.04 Controle e registro do 
número de chassi e do motor dos 
veículos

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS ATIVIDADES FIM DO DETRAN

23.04 Gerenciamento de prestadores de serviços (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.04.01.01 Base de dados do sistema e-lacraçãosp vigência
Lei Federal 9.610/98, art. 87; Portaria DETRAN nº 333/11. 
O documento é importante para a preservação da memória 
institucional.

23.04.01.02
Processo de apuração de irregularidade administrativa de 
auto-escola, médico e psicólogo

vigência 12
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Penal, art. 109. A 
vigência esgota-se com a conclusão do processo.

23.04.01.03
Processo de credenciamento de empresa para 
fornecimento de placas especiais de veículos 

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN n° 
1.897/08; Resolução CONTRAN nº 231/07. A vigência 
esgota-se com o credenciamento da empresa. 

23.04.01.04
Processo de credenciamento para prestação de serviços 
de emplacamento, lacração e relacração de placas e 
tarjetas

vigência 12

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325;  Código Penal, art. 109; 
Portaria DETRAN nº 333/11. A vigência esgota-se com a 
portaria de autorização de funcionamento ou indeferimento 
do registro das empresas ou entidades credenciadas. 

23.04.01.05
Processo de credenciamento, descredenciamento e 
renovação de médico e psicólogo

vigência 10

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil, art. 205; 
Resolução CONTRAN nº 267/08 art. 19 a 21 e 283/08. A 
vigência esgota-se com a publicação da portaria do 
DOESP.

23.04.01.06
Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou 
entidades de ensino para candidatos e condutores

vigência 12

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Penal, art. 109; 
Resolução CONTRAN nº 358/10; Portaria DETRAN nº 
1.758/06. Trata-se de cursos de formação, qualificação, 
atualização e reciclagem. A vigência esgota-se com a 
portaria de autorização de funcionamento ou indeferimento 
do registro das empresas ou entidades credenciadas e do 
registro dos respectivos cursos. 

23.04.01.07
Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou 
entidades de ensino para profissionais

vigência 12

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Penal, art.109; 
Resolução CONTRAN nº 358/10 e Portaria DETRAN nº 
1.758/06. Trata-se de cursos de capacitação, qualificação 
atualização para condutores de veículos de transporte 
coletivo de passageiros, escolar, produtos perigosos, 
emergência e outros. A vigência esgota-se com a portaria 
de autorização de funcionamento ou indeferimento do 
registro das credenciadas e do registro dos respectivos 
cursos.

23.05 Engenharia de tráfego (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.05.01.01 Desenhos técnicos vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, 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.

23.05.01.02 Processo de implantação de planos de trânsito vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
emissão de relatório técnico. 

23.05.02.01
Processo de projeto de implantação de área de percurso 
de treinamento para auto-escola

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
concessão da placa no local.

23.05.02.02
Processo de projeto de sinalização viária para Municípios 
do interior do Estado

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 24 § 2º, 325 e 333; Resolução 
CONTRAN nº 296/08 . A vigência esgota-se com a 
conclusão do projeto.

23.05.02.03
Processo de sinalização de áreas de segurança das 
unidades da Administração Pública e Consulados vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
entrega da placa para implantação na área de segurança.

23.06 Fiscalização de veículos e condutores (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda
permanente

23.06.01.01 Base de dados do Sistema Pátio vigência
Lei Federal nº 9.610/98, art. 87. O documento é importante 
para a preservação da memória institucional.

23.06.01.02
Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual - 
CLA apreendido para outros Municípios ou outros 
Estados

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 262 § 1º, 269 e 325. A Guia de
remessa é elaborada após o bloqueio no sistema da CLA 
dos Municípios. Dos Estados não é feito o bloqueio pois o 
sistema não é integrado. A vigência esgota-se com o efetiv
envio mediante aviso de recebimento.

23.06.01.03 Processo de apreensão de documentos vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 262 § 1º, 270 § 2º, 274 e 325. 
A vigência esgota-se com o bloqueio e arquivamento do 
CLA no exercício em vigor; com o bloqueio, digitalização e 
desCarte dos CLA´s vencidos; com a remessa dos CLA´s 
aos órgãos de registro de outros Municípios ou outros 
Estados; com a remessa para outros setores do DETRAN 
(para busca e apreensão quando o CLA apresentar indício
de fraude); restituição ao órgão fiscalizador quando a 
apreensão não possuir fundamento legal.

23.06.01.04 Processo de apreensão de veículos vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 262, 270 § 4º, 271 e 325. A 
vigência esgota-se quando o veículo ingressar no pátio 
determinado pelo DETRAN, permanecendo até o processo 
de liberação.

23.06.01.05 Processo de liberação de documento apreendido vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, 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 recolhimen
do documento físico). 

23.06.01.06 Processo de liberação de veículo apreendido vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 262 caput, 271 e 325. A 
liberação do veículo também envolve o 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 e
pátio conveniado. 

23.06.01.07 Processo de recolhimento de veículo apreendido vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN nº 
966/99. A vigência esgota-se com o envio da 
documentação para o processo de liberação do veículo.

23.06.01.08 Processo de remoção de veículos vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 271 e 325. A vigência esgota-
se com os pagamentos previstos em lei. 

23.06.01.09 Processo de retenção de veículo para regularização vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 239, 270 e 325. A vigência 
esgota-se com a devolução do CRLV.

23.06.02.01
Processo de análise de expedientes do Cadastro 
Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e 
entidades estaduais - CADIN ESTADUAL

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325; Lei Estadual nº 12.799/08 
e Decreto nº 53.455/08. A vigência esgota-se com o 
protocolamento.

23.06.02.02
Processo de aplicação de penalidade de multa por 
infração à legislação de trânsito

vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
envio da documentação à PRODESP para emissão da 
notificação de multa e o recebimento da relação de 
remessa devidamente recebida por aquela companhia.

23.06.02.03
Processo de cancelamento de multa por infração à 
legislação de trânsito

vigência 5
Lei nº 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com 
deferimento ou indeferimento da solicitação. 

23.06.03 Leilão de veículos 
apreendidos

23.06.03.01
Processo de leilão de veículo retido, removido e 
apreendido vigência 5

Lei nº 9.503/97 - CTB, arts. 325 e 328; Portarias DETRAN 
nº 728/09 e nº 1.767/10.
A vigência esgota-se com entrega do veículo ao 
arrematante e baixa permanente do veículo.

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

23.04.01 Credenciamento e registro
de prestadores de serviços

ATIVIDADES

23.06.02 Aplicação de penalidades 
e expedição de certidão negativa

23.05.01 Elaboração e implantação 
de planos de trânsito

23.05.02 Elaboração e execução de 
projetos de sinalização 

ATIVIDADES

DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES

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

DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)
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102.265.014-1 (PA 1656/11); RENATA DA SILVA ANTONIETTE – 
REG. 142.722.563-1 (PA 1657/11); RONALDO CAVANA DA SILVA 
– REG. 142.179.739-0 (PA 1658/11); VANDERLEI FONDELLO 
– REG. 253.126.329-0 (PA 1665/11); ADRIANA ELIZA BRASIL 
MOREIRA – REG. 310.557.188-6 (PA 1671/11); ANDRÉ RICAR-
DO SBRAVATTI – REG. 182.110.234-0 (PA 1673/11); ANTONIO 
PEDRO NETO – REG. 235.849.062-5 (PA 1675/11); MARIA 
DE LOURDES CANDIDO DE OLIVEIRA – REG. 081.626.937-
2 (PA 1685/11); MIECIO ANTONIO KROLL PADOAN – REG. 
157.193.477-0 (PA 1686/11); ROBERTA TERESA SOARES – REG. 
335.497.960-9 (PA 1687/11); TELMA MIRIANE GOMES – REG. 
198.078.152-3 (PA 1689/11); VALTER SECONDO PASCHOALINI 
– REG. 259.788.574-0 (PA 1690/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º (por duas vezes) 
do CTB e artigo 16, inc. I, letras “a”, da Resolução 182/05, a 
penalidade de suspensão do direito de dirigir por dois meses e 
a freqüência e aprovação em curso de reciclagem aos conduto-
res: MARIANGELA CASSANO BONAMIN – REG. 191.550.646-7 
(PA 1645/11); VINGENZO EPIFANIO – REG. 173.169.586-9 (PA 
1667/11 – PA 1668/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º (por três vezes) do CTB 
e artigo 16, inc. I, letras “a”, da Resolução 182/05, a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir por três meses e a freqüência 
e aprovação em curso de reciclagem ao condutor: ANA PAULA 
MARTINS CALDEIRA – REG. 185.789.544-4 (PA 1595/11 – PA 
1596/11 – PA 1597/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º (por cinco vezes) 
do CTB e artigo 16, inc. I, letras “a”, da Resolução 182/05, a 
penalidade de suspensão do direito de dirigir por cinco meses e 
a freqüência e aprovação em curso de reciclagem ao condutor: 
PAULA PIMENTEL GOMES VERTONI – REG. 335.498.373-0 (PA 
1651/11 a 1655/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
I e artigo 16, inc. I, letra “a”, da Resolução 182/05, a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir por um mês e a freqüência 
e aprovação em curso de reciclagem aos condutores: EDSON 
DA SILVA ALVES - REG. 402.857.959-0 (PA 1612/11); EDUARDO 
CASINI DOS SANTOS – REG. 174.861.388-9 (PA 1613/11); 
RUBENS VICENTE BERNARDO – REG. 195.169.660-0 (PA 
1659/11); SILVANO COELHO RAMOS – REG. 166.512.600-2 (PA 
1660/11); SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS – REG. 181.547.260-9 
(PA 1688/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
II e artigo 16, inc. I, letra “a”, da Resolução 182/05, a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir por um mês e a freqüência e 
aprovação em curso de reciclagem o condutor: MARCELO ANTO-
NIO FORMAGIO – REG. 203.079.792-5 (PA 1641/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
III e artigo 16, inc. I, letra “a”, da Resolução 182/05, a penalida-
de de suspensão do direito de dirigir por um mês e a freqüência 
e aprovação em curso de reciclagem o condutor: JOSÉ AUGUSTO 
COELHO RODRIGUES – REG. 423.687.220-9 (PA 1630/11).;

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 175 
(por duas vezes) e artigo 16, inc. I, letra “a”, da Resolução 
182/05, a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 
dois meses e a freqüência e aprovação em curso de reciclagem 
o condutor: FELIPE GOMES DE ALMEIDA – REG. 391.818.206-0 
(PA 1618/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
I (por duas vezes), 244 inc. III e artigo 261 § 1º e artigo 16, inc. 
I, letra “a”, da Resolução 182/05, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir por quatro meses e a freqüência e aprovação 
em curso de reciclagem o condutor: JORJE LUIIS BASSI JUNIOR 
– REG. 407.493.222-0 (PA 1678/11 a 1681/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
I (por duas vezes), 244 inc. IV e artigo 261 § 1º e artigo 16, inc. 
I, letra “a”, da Resolução 182/05, a penalidade de suspensão do 
direito de dirigir por quatro meses e a freqüência e aprovação 
em curso de reciclagem o condutor: LEANDRO ATANASIO DOS 
SANTOS – REG. 358.017.860-6 (PA 1633/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 244 inc. 
I, artigo 175 e artigo 170 e artigo 261 § 1º e artigo 16, inc. I, letra 
“a”, da Resolução 182/05, a penalidade de suspensão do direito 
de dirigir por quatro meses e a freqüência e aprovação em curso 
de reciclagem o condutor: LEANDRO CESAR DE MELLO – REG. 
155.831.390-9 (PA 1634/11 a 1636/11).

Com fundamento no artigo 261 § 1º,1ª parte cc. art. 218 
inc. III e artigo 16, inc. I, letra “b”, da Resolução 182/05, a 
penalidade de suspensão do direito de dirigir por dois meses e a 
freqüência e aprovação em curso de reciclagem os condutores: 
BIANCA MARIA VENTURELLI NOSELLA – REG. 190.824.917-3 
(PA 1607/11); ELIANA MARIA ROMANOS BENATTI – REG. 
240.151.709-4 (PA 1615/11); VALTER SECONDO PASCHOALINI 
– REG. 259.788.574-0 (PA 1691/11);

Com fundamento no artigo 148 § 3º e 4º do CTB, cance-
lando:

- em vista do que foi apurado, a permissão para dirigir do 
condutor indicado no respectivo processo, devendo reiniciar 
o processo de habilitação para voltar a dirigir: LAUREL DAVID 
DOS SANTOS FERREIRA – REG. 457.908.975-1 (PA 1632/11); 
WELLINGTON SOARES DA SILVA – REG. 491.063.501-4 (PA 
1669/11); GENIVAL DE SOUZA GAMA – REG. 497.037.050-8 
(PA 1677/11).

Cancelando:
em vista do que foi apurado, a pontuação dos condutores 

indicados nos respectivos processos, arquivando-se os autos: 
ANTONIO CARLOS BALAMINUT – REG. 138.254.246-9 (PA 
1601/11); A NTONIO SANTO CANALLE – REG. 191.313.695-
6 (PA 1603/11); ARISTIDES EVANGELISTA DE OLIVEIRA – 
REG. 325.639.162-7 (PA 1604/11); BRENO BROSSI – PGU. 
041.936.505-2 (PA 1608/11); CLEVER NUNES DA SILVEIRA 
– REG. 173.042.745-0 (PA 1609/11); DIEGO MATHEUS DE OLI-
VEIRA – REG. 452.450.880-8 (PA 1610/11); GABRIEL FERNANDO 
LUIZ – REG. 417.174.355-7 (PA 1623/11); GENI ANA APARECIDA 
BARBOSA – REG. 497.037.785-5 (PA 1624/11); GRACILIANO 
SALLES NETO – REG. 237.123.104-0 (PA 1625/11); HENRIQUE 
MASSARIOL – REG. 166.040.794-7 (PA 1626/11); JAIR ANTONIO 
JANUÁRIO – REG. 357.049.760-2 (PA 1627/11); LUIZ CAR-
LOS TAVARES FERREIRA – REG. 384.703.275-5 (PA 1638/11); 
MARIA RITA PADOVANI ZANLORENZI – REG. 176.638.876-3 
(PA 1644/11); MARILENA NASCIMENTO LEAL MACIAS – REG. 
147.259.320-0 (PA 1647/11); MAURÍCIO LIVA CURY – REG. 
191.310.642-6 (PA 1649/11); SONIA REGINA GALINA – PGU. 
038.933.914-8 (PA 1661/11 – PA 1662/11); UANDERSON APA-
RECIDO CAMPEÃO – REG. 137.267.210-3 (PA 1664/11); VICEN-
TE FERNANDES NETO – REG. 086.679.023-3 (PA 1666/11); 
AMILTON EMANUEL DA SILVA – PGU. 041.938.761-7 9PA 
1672/11); ANDRESSA ANDRES ESTEVAM – REG. 382.228.341-0 
(PA 1674/11); GELVANE LUIZ RODRIGUES DA ROCHA – REG. 
368.308.270-6 (PA 1676/11); JOSÉ SEVERO DOS SANTOS – 
REG. 224.928.291-5 (PA 1682/11); LUCAS VIDOTTI – REG. 
495.082.166-3 (PA 1683/11).

Transferindo:
em vista do que foi apurado, a pontuação dos condutores 

indicados nos respectivos processos, arquivando-se os autos: 
REINALDO SANCHES – REG. 128.859.229-9 (PA 1578/11);

ADEMAR DE SOUZA JUNIOR – REG. 088.231.799-8 (PA 
1593/11); EDUARDO CASINI DOS SANTOS – REG. 174.861.388-9 
(PA 1614/11); EVALDO WALDER MARAFON – REG. 216.937.683-
0 (PA 1617/11); JOÃO BRAULIO DE OLIVEIRA – REG. 
388.295.080-0 (PA 1629/11); MARCO ANTONIO GARCIA – REG. 
383.032.141-8 (PA 1642/11); THIAGO DA SILVEIRA FRANCO 
– REG. 462.290.962-4 (PA 1663/11); ADÃO JOSÉ DA SILVA – 
REG. 492.270.975-0 (PA 1670/11); LUCAS VIEIRA PUGA – REG. 
391.818.109-4 (PA 1684/11).

4° da Resolução SGP-13/2007, á empresa REPRESS DISTRIBUI-
DORA LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 7.093/2010 - DETERMINO a aplica-
ção de multa de 30% por inexecução parcial, á empresa BOSTON 
SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, nos termos do Artigo 81, inciso II 
da lei Estadual n° 6.544/89, c/c o Artigo 87, inciso II da Lei Fede-
ral n° 8.666/93 c/c artigo 3°, inciso I da Resolução SGP-13/2007.

PROCESSO IAMSPE Nº 10.785/2010 - DETERMINO nos 
termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 c/c o Artigo 
86 da Lei Federal n° 8.666/93, c/c nos incisos I e II do Artigo 4° 
da Resolução SGP-13/2007, a aplicação de multa de 1% ao dia, 
até 30 dias de atraso e 2% ao dia, na proporcionalidade dos 
dias subseqüentes de atraso, sobre a obrigação não cumprida, á 
empresa BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 10.789/2010 - DETERMINO a Aplica-
ção de multa de 1% ao dia, até 30 dias de atraso e 2% ao dia 
de atraso, na proporcionalidade dos dias subseqüentes, sobre o 
valor da obrigação não cumprida, á empresa BOSTON SCIENTI-
FIC DO BRASIL LTDA, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 
6.544/89 c/c o Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c os incisos 
I e II do Artigo 4° da Resolução SGP-13/2007.

PROCESSO IAMSPE Nº 11.166/2010 - DETERMINO a Aplica-
ção de multa de 1% ao dia de atraso, sobre o valor da obrigação 
não cumprida, conforme determina o artigo 80 da Lei Estadual 
n° 6.544/89 c/c Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o artigo 
4°, Inciso I da Resolução SGP-13/2007, á empresa SIEMENS 
HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 11.520/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% por dia de atraso, sobre a obrigação 
não cumprida, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 
6.544/89 c/c o Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso 
I do Artigo 4° da Resolução SGP-13/2007, á empresa RANBAXY 
FARMACÊUTICA LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 12.009/2010 - DETERMINO nos 
termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 c/c o Artigo 
86 da Lei Federal n° 8.666/93, c/c nos incisos I e II do Artigo 4° 
da Resolução SGP-13/2007, a aplicação de multa de 1% ao dia, 
até 30 dias de atraso e 2% ao dia, na proporcionalidade dos 
dias subseqüentes de atraso, sobre a obrigação não cumprida, á 
empresa BIOMERIEUX BRASIL S/A

PROCESSO IAMSPE Nº 471/2011 - DETERMINO a Aplicação 
de multa de 1% ao dia de atraso, sobre a obrigação não, cum-
prida, nos termos do artigo 80 da lei estadual n° 6.544/89 c/c o 
Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c os incisos I do artigo 4° 
da Resolução SGP-13/2007, á empresa NACIONAL COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA.

Retificação do D.O. de 1-8-2011
No Segundo Termo Aditivo ao Contrato Iamspe Decam nº 

003/2009
Onde se lê: Processo IAMSPE N° 6072/2008
Leia-se: Processo IAMSPE N° 6972/2008

DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO

DELEGACIA ESPECIALIZADA 
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO

Portaria Detran 1038, de 26-7-2011
Considerando as regras contidas no artigo 16 do CTB, as 

quais tratam da obrigatoriedade da criação e funcionamento 
de Juntas Administrativas de Recursos de Infrações perante os 
órgãos executivos de trânsito. Considerando o teor normativo 
da Resolução CONTRAN 357, de 02-08-2010, estabelecendo as 
diretrizes para a elaboração do regimento interno e composição 
dos membros dessas Juntas Administrativas. Resolve:

Art. 1º Nomear os integrantes da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI da 152ª CIRETRAN DE CAÇAPAVA:

Presidente: Sandro Giovani Souto Veloso, Rg 28.192.189
Membro: Decio dos Santos, Rg 21.643.190
Membro: Elisangela Marcia Vieira, Rg 25.956.001
Presidente Suplente: André Almeida Silva, Rg 30.171.968
Membro Suplente: Fabio Aparecido Pereda Lopes, Rg 

26.567.035
Membro Suplente: Luiz Alberto de Souza, Rg 4.914.505
Secretária: Fernanda Cristina dos Santos, Rg 44.262.820

DIRETORIA DE CREDENCIAMENTO

Portaria Diretoria de Credenciamento 1, de 28-7-2011
O Diretor de Credenciamento, considerando o estatuído 

pelo Decreto 56.843, de 17-03-2011 e pela Portaria DETRAN 
666, de 6 de junho de 2011, que organizou a Diretoria de Cre-
denciamento na estrutura do Departamento Estadual de Trânsito 
do Estado de São Paulo; e considerando a Portaria DETRAN/SP 
830, de 22-07-2011, que regulamenta o credenciamento e o 
funcionamento de entidades para o processo de especialização, 
capacitação e atualização de profissionais; Resolve:

Art. 1º - Nomear e autorizar, sem prejuízo das funções 
policiais militares, servidores abaixo relacionados, da Diretoria 
de Educação para o Trânsito, para a execução das atividades 
previstas no artigo 56 da Portaria DETRAN 830/11, na seguinte 
conformidade:

I - Para a presidência de Processos Administrativos:
a) 1º Ten PM 960392-1 Paulo Marcelo Morishita Garbi.
II - Para secretariar os Processos Administrativos:
a) Sd PM 951975-A Rosana Aparecida da Silva.
III – Para a instrução dos processos de credenciamento de 

entidades:
a) 2º Sgt PM 961231-9 Graciana Teixeira de Souza; e
b) Cb PM 876657-6 Vera Lucia Aparecida Coelho Duarte.
IV – Para a atividade de fiscalização de entidades:
a) Cb PM 116055-9 Sérgio Cleisson Correia Dias; e
b) Sd PM 923342-3 Sidinei Marcelo dos Santos.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
(Republicado por ter saído sob epígrafe incorreta)

DIVISÃO DE CONTROLE DO INTERIOR

13ª CIRETRAN DE PIRACICABA
Portarias do Diretor, de 28-7-2011
Aplicando:
Com fundamento no artigo 261 § 1º do CTB e artigo 

16, inc. I, letras “a”, da Resolução 182/05, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir por um mês e a freqüência e 
aprovação em curso de reciclagem aos condutores: ALMIR DOS 
SANTOS – REG. 161.552.380-2 (PA 1594/11); ANDREA BUELLO-
NI – REG. 161.140.430-2 (PA 1599/11); ANDREA NAGAI – REG. 
222.074.912-4 (PA 1600/11); ANTONIO LUIZ ANDRIOTTA – REG. 
185.627.892-7 (PA 1602/11); BIANCA MARIA VENTURELLI 
NOSELLA – REG. 190.824.917-3 (PA 1606/11); DIRLEI JOSÉ 
ZORZENONI – REG. 190.814.174-9 (PA 1611/11); ELZA MARIA 
TORRES SILVEIRA – REG. 236.873.288-8(PA 1616/11); FER-
NANDO ANTONIO DE CARVALHO – REG. 297.632.729-8 (PA 
1619/11); FRANCISCO CARLOS MARIANO – REG. 199.437.160-3 
(PA 1620/11); FRANCISCO IRINEU COLETTI – REG. 209.682.152-
9 (PA 1621/11); FRANCISCO JESUINO ERNANDES – REG. 
110.793.834-8 (PA 1622/11); JEFFERSON RODRIGUES LEMES 
– REG. 103.112.019-4 (PA 1628/11); KARINE SILVA FALEI-
ROS – REG. 332.070.620-0 (PA 1631/11); LUIZ ALBERTO DA 
SILVA – REG. 088.770.080-5 (PA 1637/11); LUIZ LOPES – REG. 
198.772.271-0 (PA 1639/11); LUMENA MARIA MAHN – REG. 
175.411.037-4 (PA 1640/11); MARCOS PAGGIARO JUNIOR – 
REG. 396.918.701-0 (PA 1643/11); MARTA BUENO DE LIMA 
– REG. 192.630.194-9 (PA 1648/11); OSVALDO VOLTOLINI – 
REG. 183.425.682-5 (PA 1650/11); PAULO RODRIGUES – REG. 

FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
ADMINISTRATIVO

Despacho do Diretor Executivo, de 2-8-2011
Proc. 614/2011 - Ratifico a inexigibilidade de licitação, fun-

damentado na autorização do Diretor Técnico e na manifestação 
da Assessoria Jurídica que acolho, para a contratação dos servi-
ços técnicos profissionais especializados de consultoria técnica, 
a serem prestados no âmbito do projeto “Apoio à implantação 
de nova estrutura organizacional na Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo SEE-SP”, pela empresa Omuro Assessoria 
Empresarial Ltda., nos termos do artigo 25, inciso II, combinado 
com art. 13, inciso III, da Lei 8.666/93, autorizando a realização 
da respectiva despesa.

Extratos de Contrato
Contrato n.0617/11-1 - Processo n.617/11 - Contratante: 

Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP - 
Contratada: Aparecida de Lourdes Bonanno - Objeto: Prestação 
de Serviços Técnicos Profissionais Especializados ao Projeto nº 
800-1703 - Data da assinatura: 29/07/11 - Vigência: 90 dias - 
Valor total: R$ 10.322,40 - Recursos Orçamentários: Natureza: 
339035 - Atividade: 5363

Contrato n.0626/11-1 - Processo n.626/11 - Contratante: 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP - 
Contratada: Laura Maria Correa  Cravo - Objeto: Prestação de 
Serviços Técnicos Profissionais Especializados ao Projeto nº 
800-1703 - Data da assinatura: 29/07/11 - Vigência: 90 dias - 
Valor total: R$ 10.322,40 - Recursos Orçamentários: Natureza: 
339035 - Atividade: 5363

Contrato n.0618/11-1 - Processo n.618/11 - Contratante: 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP - 
Contratado: Rodrigo de Almeida Pupo - Objeto: Prestação de 
Serviços Técnicos Profissionais Especializados ao Projeto nº 
800-1703 - Data da assinatura: 29/07/11 - Vigência: 90 dias - 
Valor total: R$ 10.322,40 - Recursos Orçamentários: Natureza: 
339035 - Atividade: 5363

Contrato n.0599/11 - Processo n.599/11 - Parecer Jurídico 
n.375/11 - Contratante: Fundação do Desenvolvimento Adminis-
trativo - FUNDAP - Contratado: Rossano Lippi - Objeto: Presta-
ção de Serviços Técnicos Profissionais Especializados ao Projeto 
nº 700-3003 - Data da assinatura: 01/08/11 - Vigência: 90 dias 
- Valor total: R$ 7.560,00 - Recursos Orçamentários: Natureza: 
339035 - Atividade: 5360

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Despachos do Superintendente
PROCESSO IAMSPE Nº 774/2011 - RATIFICO o despacho do 

Chefe de Gabinete de fls. 16 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 11.357/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 16 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 12.142/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 30 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 12.154/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 18 dos autos
PROCESSO IAMSPE Nº 12.442/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 20 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 13.469/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 23 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 13.532/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 20 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 13.539/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 20 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 13.927/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 16 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 7.093/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 46 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 10.785/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 19 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 10.789/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 19 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 11.166/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 20 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 11.520/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 39 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 12.009/2010 - RATIFICO o despacho 

do Chefe de Gabinete de fls. 66 dos autos.
PROCESSO IAMSPE Nº 471/2011 - RATIFICO o despacho do 

Chefe de Gabinete de fls. 62 dos autos.
Despachos do Chefe de Gabinete
PROCESSO IAMSPE Nº 774/2011 - DETERMINO a Aplicação 

de penalidade de advertência com base no artigo 81, inciso I da 
Lei Estadual n° 6.544/89 c/c o artigo 87, inciso I da Lei Federal 
n° 8.666/93 e alterações, á empresa COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 11.357/2010 - DETERMINO nos 
termos do artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 c/c o Artigo 
86 da Lei Federal n° 8.666/963, c/c nos incisos I e II do artigo 
4º Resolução SGP-13/2007, a aplicação de multa de 1% ao dia, 
até 30 dias de atraso e 2% ao dia, na proporcionalidade dos 
dias subseqüentes de atraso, bem como, multa de 30% por 
atraso superior a 60 dias, com amparo no artigo 5° da referida 
Resolução, sobre o valor da obrigação não cumprida, á empresa 
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 12.142/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% por dia de atraso, sobre a obrigação não 
cumprida, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 
c/c o Artigo 86 da lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso I do Artigo 
4° da Resolução SGP -13/2007, á empresa SIEMENS HEALTHCA-
RE DIAGNÓSTICOS LTDA

PROCESSO IAMSPE Nº 12.154/2010 - DETERMINO a Aplica-
ção de multa de 1% por dia de atraso, sobre o valor da obriga-
ção não cumprida, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 
6.544/89 c/c o artigo 86 da lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso 
I do Artigo 4° da Resolução SGP-13/2007, á empresa COTAÇÃO 
COM. REPR. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 12.442/2010 - DETERMINO nos 
termos do Artigo 80 da lei Estadual n° 6.544/89 c/c o Artigo 86 
da Lei Federal n° 8.666/93, c/c nos incisos I e II do artigo 4° da 
Resolução SGP-13/2007, a aplicação de multa de 1% ao dia, até 
30 dias de atraso e 2% ao dia, na proporcionalidade dos dias 
subseqüentes de atraso, sobre a obrigação não cumprida, bem 
como, multa de 30% por atraso superior a 60 dias, com amparo 
no artigo 5° da referida Resolução, sobre o valor da obrigação 
não cumprida, á empresa BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 13.469/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% por dia de atraso, sobre a obrigação não 
cumprida, nos termos do artigo 80 da lei Estadual n° 6.544/89 
c/c o Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso I do Artigo 
4° da Resolução SGP-13/2007, á empresa BOSTON SCIENTIFIC 
DO BRASIL LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 13.532/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% ao dia, sobre a obrigação não cumprida, 
nos termos do Artigo 80 da lei Estadual n° 6.544/89 c/c o Artigo 
86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso I do Artigo 4° da 
Resolução SGP-13/2007, á empresa BOSTON SCIENTIFIC DO 
BRASIL LTDA.

PROCESSO IAMSPE Nº 13.539/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% por dia de atraso, sobre a obrigação não 
cumprida, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 
c/c o artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso I do Artigo 
4° da Resolução SGP-13/2007, á empresa INOPAT IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA-ME.

PROCESSO IAMSPE Nº 13.927/2010 - DETERMINO a Apli-
cação de multa de 1% ao dia de atraso, sobre a obrigação não 
cumprida, nos termos do Artigo 80 da Lei Estadual n° 6.544/89 
c/c o Artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o Inciso I do Artigo 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DETRAN
Função: 23 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO
Subfunção: 23.01 Educação para o trânsito
Atividade: 23.01.01 Elaboração de campanhas educativas de trânsito
Documentos: 23.01.01.01 Programa educativo para o trânsito
 23.01.01.02 Relatório anual de atividades referentes a educação para o trânsito
Atividade: 23.01.02 Controle de cursos e campanhas realizadas por terceiros
Documentos: 23.01.02.01  Comunicação de normatização de rotinas referentes à administração 

de cursos de credenciadas
 23.01.02.02  Notificação para regularização da situação processual da credenciada
 23.01.02.03 Processo de apuração de irregularidades em credenciadas
Atividade: 23.01.03  Realização de cursos de reabilitação de condutores infratores
Documento: 23.01.03.01 Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condutores infratores
Atividade: 23.01.04  Coleta de dados e elaboração de diagnóstico de acidentes de trânsito
Documentos: 23.01.04.01  Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas 

fatais
 23.01.04.02  Relatório estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com 

feridos e vítimas fatais
Subfução: 23.02 Habilitação de condutores
Atividade: 23.02.01 Expedição e renovação de habilitação
Documentos: 23.02.01.01 Base de dados do sistema e-CNHsp
 23.02.01.02 Livros de atas de exames teórico e prático
 23.02.01.03  Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação - 

CNH
 23.02.01.04 Processo de concessão de licença especial de trânsito
 23.02.01.05 Processo de habilitação de estrangeiros no Brasil
 23.02.01.06 Processo de habilitação inicial de condutor
 23.02.01.07 Processo de Permissão Internacional para Dirigir - PID
 23.02.01.08 Processo de pré-cadastro para inclusão no e-CNHsp
 23.02.01.09 Processo de reconhecimento de habilitação obtida em outro país
 23.02.01.10  Processo de renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação 

- CNH
 23.02.01.11  Processo de solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação 

- CNH
Atividade: 23.02.02  Transferências e alterações de registro da Carteira Nacional de Habili-

tação - CNH
Documentos: 23.02.02.01  Processo de transferência de CNH de outro Município ou Estado para 

registro no Estado de São Paulo
 23.02.02.02 Solicitação de alteração de endereço no mesmo Município
Atividade: 23.02.03  Suspensão e cassação de habilitação
Documentos: 23.02.03.01 Lista mensal de CNHs notificadas
 23.02.03.02 Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
 23.02.03.03 Processo de reavaliação do direito de dirigir
 23.02.03.04  Processo de suspensão do direito de dirigir por embriaguês ou uso de 

substância psicoativa
 23.02.03.05 Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação
Subfunção: 23.03  Licenciamento de veículos
Atividade: 23.03.01  Registro e controle de veículos
Documentos: 23.03.01.01 Base de dados do sistema de cadastro de veículos
 23.03.01.02  Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de registro 

de veículos e-CRLVsp
 23.03.01.03 Base de dados do sistema escolar
 23.03.01.04 Formulário de solicitação de correção de erro na emissão de documento
 23.03.01.05 Lista mensal de lacrações de veículos novos
 23.03.01.06 Processo de baixa definitiva de veículo por perda total
 23.03.01.07 Processo de comunicação de venda de veículo
 23.03.01.08 Processo de emissão de 2ª via de documentos
 23.03.01.09 Processo de emissão de outra via original do CRLV
 23.03.01.10  Processo de expedição de autorização destinada aos veículos de 

transporte escolar
 23.03.01.11 Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel
 23.03.01.12 Processo de registro e licenciamento de veículos
 23.03.01.13 Processo para apuração de duplicidade de placa
 23.03.01.14 Processo para baixa por exportação de veículo
 23.03.01.15  Requerimento de certidão informando o local de origem do registro do 

veículo para fins judiciais
Atividade: 23.03.02  Transferências e alterações de veículos
Documentos: 23.03.02.01 Lista mensal de lacrações de transferências de veículos
 23.03.02.02 Processo de alteração das características do veículo
 23.03.02.03 Processo de transferência de propriedade de veículo
 23.03.02.04 Processo de transferência de veículo para outro Município
 23.03.02.05 Processo para emissão de 2ª via de documento de transferência
Atividade: 23.03.03  Controle da distribuição, classificação e eliminação das placas e 

plaquetas para os veículos
Documentos: 23.03.03.01 Livro de controle de entrega de placas para eliminação
 23.03.03.02 Processo de autorização para uso de placa de experiência
 23.03.03.03 Processo de autorização para uso de placa de fabricante
 23.03.03.04 Processo para concessão de placa reservada
Atividade: 23.03.04  Controle e registro do número de chassi e do motor dos veículos
Documentos: 23.03.04.01  Processo de concessão de autorização para regravação de chassi ou 

motor
 23.03.04.02 Processo de legalização do número do motor do veículo
 23.03.04.03 Processo para regularização de chassi
Atividade: 23.03.05  Vistoria de veículos
Documentos: 23.03.05.01 Formulário de vistoria de veículo
 23.03.05.02 Laudo de vistoria de chassi
 23.03.05.03 Laudo de vistoria em trânsito
Subfunção: 23.04  Gerenciamento de prestadores de serviços
Atividade: 23.04.01  Credenciamento e registro de prestadores de serviços
Documentos: 23.04.01.01 Base de dados do sistema e-lacraçãosp
 23.04.01.02  Processo de apuração de irregularidade administrativa de auto escola, 

médico e psicólogo
 23.04.01.03  Processo de credenciamento de empresa para fornecimento de placas 

especiais de veículos
 23.04.01.04  Processo de credenciamento para prestação de serviços de emplaca-

mento, lacração e relacração de placas e tarjetas
 23.04.01.05  Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação de 

médico e psicólogo
 23.04.01.06  Processo de credenciamento, descredenciamento, renovação e registro 

de cursos de instituições ou entidades de ensino para candidatos e 
condutores

 23.04.01.07  Processo de credenciamento, descredenciamento, renovação e registro 
de cursos de

  instituições ou entidades de ensino para profissionais
Subfunção: 23.05  Engenharia de tráfego
Atividade: 23.05.01  Elaboração e implantação de planos de trânsito
Documentos: 23.05.01.01 Desenhos técnicos
 23.05.01.02 Processo de implantação de planos de trânsito
Atividade: 23.05.02  Elaboração e execução de projetos de sinalização
Documentos: 23.05.02.01  Processo de projeto de implantação de área de percurso de treinamen-

to para auto-escola
 23.05.02.02  Processo de projeto de sinalização viária para Municípios do interior 

do Estado
 23.05.02.03  Processo de sinalização de áreas de segurança das unidades da 

Administração Pública e Consulados
Subfunção: 23.06 Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: 23.06.01  Controle de apreensão, retenção, remoção e liberação de veículos e 

documentos
Documentos: 23.06.01.01 Base de dados do Sistema Pátio
 23.06.01.02  Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual - CLA apreen-

dido para outros Municípios ou outros Estados
 23.06.01.03 Processo de apreensão de documentos
 23.06.01.04 Processo de apreensão de veículos
 23.06.01.05 Processo de liberação de documento apreendido
 23.06.01.06 Processo de liberação de veículo apreendido
 23.06.01.07 Processo de recolhimento de veículo apreendido
 23.06.01.08 Processo de remoção de veículos
 23.06.01.09 Processo de retenção de veículo para regularização
Atividade: 23.06.02  Aplicação de penalidades e expedição de certidão negativa
Documentos: 23.06.02.01  Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Crédi-

tos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL
 23.06.02.02  Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à legisla-

ção de trânsito
 23.06.02.03  Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de 

trânsito
Atividade: 23.06.03 Leilão de veículos apreendidos
Documento: 23.06.03.01 Processo de leilão de veículo retido, removido e apreendido
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ìçìf ÝßÎÔß Ð×ÒØÛ×ÎÑ × ìíêîíçîîÈ îçñìñîðïï ïçñçñîðïï ïìì ð ì îì îêîì é î ïð îêîì é î ïð íð îñïðñïçèï çî
ìçëf ÌØ×ßÙÑ ÜÛ ÔËÒß ÝËÎÇ × ìíòëíëòîêé îðñëñîðïï ïçñçñîðïï ïîí ð ì í ïîí ð ì í ïîí ð ì í îé ïèñçñïçèì çí
ìçêf ÛÎ×Ý ÙË×ÔØÛÎÓÛ ÚÛÎÎÛ×Îß ÜÛ ÝßÎÊßÔØÑ × îèëéïëéç ïñìñîðïï ïçñçñîðïï èî ð î îí èî ð î îí èî ð î îí íð êñïïñïçèï ëð
ìçéf ÍÛÎÙ×Ñ ßÒÜÎÛ ÉÛ×ÍÛ ÝØ×ÒÛÆ × îìòìïëòìëî îïñéñîðïï ïçñçñîðïï êï ð î î êï ð î î êï ð î î íè íñéñïçéí çé
ìçèf ÝÛÝ×Ô×ß ÚÑÒÍÛÝß ÞßÒÜÛ×Îß ÜÛ ÓÛÔÑ × ïîòíïïòíèð îïñéñîðïï ïçñçñîðïï êï ð î î êï ð î î êï ð î î îê îêóïîóïçèì çê


