
Comunicado

GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO
Artigo 115 da CE
Suplemento Especial

A Unidade Central de Recursos Humanos, à vista do que dispõe o § 2º do artigo 
5º do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006 (Institui o Sistema Único de Ca-
dastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, da Administração Direta e das 
Autarquias do Estado) COMUNICA aos órgãos setoriais de recursos humanos 
da Administração Direta e Autarquias do Estado que as informações relativas 
à quantidade de cargos, empregos públicos e funções-atividades, ocupados e 
vagos, em 31 de dezembro de 2013, serão publicadas em Suplemento Especial 
do Diário Ofi cial do Estado, Executivo, Seção I, no dia 30 de abril de 2014, em 
cumprimento ao disposto no § 5º, do artigo 115, da Constituição Estadual. 

As entidades fundacionais, de economia mista e as empresas públicas deverão, 
para atendimento ao dispositivo constitucional, encaminhar diretamente à Im-
prensa Ofi cial do Estado S.A - IMESP, impreterivelmente até o dia 15 de abril 
de 2014, o quantitativo de seus quadros. 

O arquivo deverá vir no formato texto com tabulação e salvo como texto 
sem formatação e enviado para o email:

artigo115-2014@imprensaofi cial.com.br

Quaisquer esclarecimentos sobre transmissão e publicação entrar em contato 
com a Imprensa Ofi cial do Estado pelo telefone:

Sobre transmissão e publicação: SAC 0800 01234 01
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 Comunicado
Processos da Diretoria de Regulação Técnica e Fiscalização 

dos Serviços de Energia deliberados na 258ª Reunião de Direto-
ria –25.03.2014

1. Processo ARSESP/3164/2013 - Proposta de Arquivamento 
de Termo de Notificação - TN 0008/2014-ARSESP-SFE – Agente: 
Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de 
Itu - Mairinque – (CERIM).

Colocada a matéria em discussão e votação, a Direto-
ria da ARSESP, acompanhando o voto do Relator, deliberou 
por unanimidade dos presentes, pelo arquivamento do TN 
0008/2014-ARSESP-SFE, emitido à Cooperativa de Eletrificação 
e Desenvolvimento da Região de Itu-Mairinque – CERIM, con-
forme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 20 da Resolução 
Normativa 063/2004, em razão de ter sido: (I) Acatadas as 
manifestações da Distribuidora e desconstituídas as Não-Con-
formidades N.01 e N.02 constantes do Relatório de Fiscalização 
0008/2013-ARSESP-SFE.

2. Processo ARSESP/3096/2013 - Proposta de Arquivamento 
de Termo de Notificação - TN 0065/2013-ARSESP-SFE – Agente: 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo – AES 
ELETROPAULO.

Colocada a matéria em discussão e votação, a Direto-
ria da ARSESP, acompanhando o voto do Relator, deliberou 
por unanimidade dos presentes, pelo arquivamento do TN 
0065/2013-ARSESP-SFE, emitido à Eletropaulo Metropolitana 
Eletricidade de São Paulo – AES ELETROPAULO, conforme o 
disposto no parágrafo 1º do Artigo 20 da Resolução Normativa 
063/2004, em razão de ter sido: (I) Acatada a manifestação 
da Distribuidora e desconstituída a não Conformidade N.01 
constante do Relatório de Fiscalização 0070/2013 ARSESP-SFE.

 Planejamento e 
Desenvolvimento 
Regional
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Portaria Detran-640, de 21-03-2014

Atualiza o Plano de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos do Departamento 
Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran-SP

O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito 
do Estado de São Paulo,

Considerando as disposições da Lei Complementar 1.195, 
de 17-01-2013 e do Decreto 59.055, de 9 de abril de 2013

Considerando os termos da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públi-
cos, bem como o Decreto 48.897, de 27-08-2004, que define 
normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos 
de arquivo, resolve:

Artigo 1º - Aprovar a atualização do Plano de Classificação 
e seu índice, bem como da Tabela de Temporalidade de Docu-
mentos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
- DETRAN-SP: Atividades-Fim, aprovados pela Resolução SGP 23, 
de 27-07-2011, consoante Anexos I e II desta portaria.

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

ANEXO I
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVI-

DADES-FIM DO DETRAN - atualizada em dez/2013
23 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O 

TRÂNSITO (FUNÇÃO)
23.01 Educação para o trânsito (SUBFUNÇÃO)
ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.01.01 Elaboração de campanhas educativas de trânsito; 

23.01.01.01; Programa educativo para o trânsito; vigência; 4; 
Resolução CONTRAN 314/09. A vigência esgota-se com o encer-
ramento do programa.

23.01.01.02; Relatório anual de atividades referentes à 
educação para o trânsito; vigência; 4; A vigência esgota-se com 
a conclusão do relatório.

12. Contrato Sabesp 009/11-MS firmado com São Paulo 
Golf Club

13. Contrato Sabesp 011/11-MS firmado com MIT2 Comér-
cio de Veículos Ltda

14. Contrato Sabesp 012/11-MS firmado com Nacco Mate-
rials Handling Group Brasil Ltda

15. Contrato Sabesp 014/11-MS firmado com TAM Linhas 
Aéreas S/A

16. Contrato Sabesp 016/11-MS firmado com Vertical 
Empreendimentos Esportivos Ltda

17. Contrato Sabesp 22/2012 firmado com Morumbi Town 
Center Empreendimentos Imobiliários Ltda

18. Contrato Sabesp 001/2013-RV111 firmado com San 
Michel Palace Hotel Ltda

19. Contrato Sabesp 002/2013-MC firmado com Condomí-
nio Lex Offices Executive Towers

20. Contrato Sabesp 007/2013-MC firmado com Condomí-
nio Soho’s Place

21. Contrato Sabesp 008/2013-MC firmado com Pop Gelo 
Indústria e Comércio Ltda-ME

22. Contrato Sabesp 009/2013-MC firmado com GR S.A
23. Contrato Sabesp 007/2013 firmado com RR Donnelley 

Editora e Gráfica Ltda
24. Contrato Sabesp 006/13-MS firmado com Super 

Finishing do Brasil Com. Ltda
25. Contrato Sabesp 007/13-MS firmado com GREIF Emba-

lagens Industriais do Brasil Ltda
26. Contrato Sabesp 009/13-MS firmado com Mobibrasil 

Transporte Diadema Ltda
27. Contrato Sabesp 011/13-MS firmado com Slip Química
28. Contrato Sabesp 003/13-MS firmado com Condomínio 

Edifícios Birmann 11 e 12
29. Contrato Sabesp 005/13-MS firmado com Accenture 

do Brasil Ltda
30. Contrato Sabesp 10/13-MS firmado com Hercules Equi-

pamentos de Proteção Ltda
31. Contrato Sabesp 013/13-MS firmado com Condomínio 

Edifício River Park
32. Contrato Sabesp 014/13-MS firmado com Club Tran-

satlântico
33. Contrato Sabesp 009/2013 firmado com Blanver Far-

moquimica Ltda
34. Contrato Sabesp 10/2013 firmado com Associação 

Edifício Odebrecht São Paulo
Artigo 2° - Homologar os contratos de demanda firme para 

fornecimento de água e/ou coleta de esgotos com tarifa diferen-
ciada, abaixo relacionados, bem como seus respectivos Termos 
de Aditamento ou Alteração, firmados entre a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e grandes 
usuários, por atenderem as condições estabelecidas nos disposi-
tivos legais e normativos acima relacionados.

01. Contrato Sabesp 001/11-MS firmado com Galvanoplas-
tia Anchieta Ltda

02. Contrato Sabesp 17/11-MS firmado com WS Lazzuri 
Empreendimentos e Consultoria Ltda

03. Contrato Sabesp 18/11-MS firmado com Soplast Plásti-
cos Soprados Ltda

04. Contrato Sabesp n.º MO 23/2012 firmado com Condo-
mínio Flamingo Alpha Mall

05. Contrato Sabesp n.º MO 04/2013 firmado com Reckitt 
Benckiser (Brasil) Ltda

06. Contrato Sabesp 002/13-MS firmado com Diversey 
Brasil Indústria Química Ltda

Artigo 3º - Para os contratos que já foram, ou que vierem a 
ser renovados automaticamente, conforme cláusula prevista no 
contrato original, as homologações pela ARSESP continuarão 
valendo, sempre que as alterações contratuais se limitarem à 
revisão do volume de demanda firme e/ou do valor da tarifa.

§1° Os contratos renovados permanecerão homologados 
desde que respeitadas às condições legais e regulatórias e a 
SABESP tenha enviado à ARSESP as informações atualizadas das 
respectivas renovações.

§2° - A cada renovação contratual a SABESP deverá enviar 
as informações atualizadas para a ARSESP em até 30 dias, sob 
pena de ser revogada a homologação concedida.

§3° – Os contratos cujas renovações tenham alteradas as 
condições originais além das previstas no caput desse artigo 
deverão ser submetidos a novo processo de homologação pela 
ARSESP.

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

materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 16.703,99, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 14.668,00 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 24773/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Capão Bonito, por intermédio do seu 
Fundo Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de 
recursos materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implan-
tação do Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 
34.078,69, sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit 
Padaria”) e R$ 32.042,70 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
180 dias, contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 138307/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Icém, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 26.851,27, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 24.815,28 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 138179/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Icém, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 26.851,27, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 24.815,28 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 7103/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Bernardino de Campos por intermédio 
do seu Fundo Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de 
recursos materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implan-
tação do Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 
14.035,99, sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit 
Padaria”) e R$ 12.000,00 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
180 dias, contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA 
SANTISTA

 Deliberação CONDESB nº 06, de 25-3-2014
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

da Baixada Santista, com fulcro no que dispõe o artigo 2º do 
seu Regimento Interno, combinado com o artigo 10 do seu 
Regimento Interno, e

Considerando o disposto no Decreto nº 59.549, de 26 de 
setembro de 2013, que cria e organiza o Conselho Estadual das 
Cidades – ConCidades/SP;

Considerando os termos do Ofício da Casa Civil do Estado 
de São Paulo, datado de 6 de março de 2014, e protocolado 
em 14/03/2014 junto à Secretaria Executiva deste Conselho, 
solicitando a indicação de dois (2) representantes da Região 
Metropolitana da Baixada Santista, titulares e suplentes, para 
compor o referido Colegiado; Resolve:

Artigo 1º - Indicados os Srs. Silvano Lacerda – RG N.° 
16.585.664-6 – (Prefeitura de Cubatão) e Rui Lemos Smith – RG 
n.° 3.104.044- (Prefeitura de Praia Grande), como titulares e 
como suplentes os Srs. Fábio Serrano – RG 2.831.421-9 – 
(Prefeitura de Guarujá) e Débora Blanco Bastos Dias – RG nº 
7.137.306-4 - (Prefeitura de Santos), para compor o Conselho 
Estadual das Cidades – ConCidades/SP, como representantes 
do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da 
Baixada Santista - CONDESB, para um mandato com vigência 
até a realização da próxima Conferência Estadual das Cidades.

Artigo 2º - A presente deliberação entra em vigor nesta 
data.

 Energia
 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Deliberação Arsesp-479, de 25-03-2014

Dispõe sobre a homologação pela Arsesp de con-
tratos de demanda firme celebrados pela Sabesp 
com grandes usuários

A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp, considerando:

Os termos do artigo 41 da Lei Federal 11.445, de 05-01-
2007;

As disposições dos artigos 2º, 35 e 36 da Deliberação 
ARSESP 106, de 11-11-2009;

O disposto no artigo 1º da Deliberação ARSESP 121, de 
12-02-2010;

O disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Deliberação 
ARSESP 406, de 22-03-2013;

Os critérios e procedimentos estabelecidos na Nota Técnica 
NT/F/003/2014, da ARSESP;

Que os contratos de programa firmados entre a SABESP e 
os municípios, de modo geral, estabelecem a possibilidade de 
contratos especiais entre a concessionária e os grandes usuários 
não residenciais, com tarifas especiais, para a prestação dos 
serviços de água e esgoto, Decide:

Artigo 1° - Homologar os contratos de demanda firme para 
fornecimento de água e/ou coleta de esgotos com tarifa dife-
renciada, abaixo relacionados, firmados entre a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e grandes 
usuários, por atenderem as condições estabelecidas nos disposi-
tivos legais e normativos acima relacionados.

01. Contrato Sabesp 003/11-MOGC firmado com Cond. Edif. 
Sol Alphaville

02. Contrato Sabesp 004/11-MOGC firmado com Condo-
mínio Stadium

03. Contrato Sabesp 007/2011 firmado com Colégio Albert 
Sabin

04. Contrato Sabesp 12/2011-MOGC firmado com Condo-
mínio Edifício Plaza Alphaville

05. Contrato Sabesp 15/2011-MOGC firmado com Jaguaré 
Business Park

06. Contrato Sabesp 16/2011 firmado com Colgate Palmo-
live Industrial Ltda

07. Contrato Sabesp 003/11-MS firmado com Serviço Fede-
ral de Processamento de Dados – SERPRO

08. Contrato Sabesp 005/11-MS firmado com Biosintética 
Farmacêutica Ltda

09. Contrato Sabesp 006/11-MS firmado com Eli Lilly do 
Brasil

10. Contrato Sabesp 007/11-MS firmado com Moto Honda 
da Amazônia Ltda

11. Contrato Sabesp 008/11-MS firmado com Centro de 
Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 155059/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Iporanga, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes no “Kit Horta”, para implantação e 
execução do Programa “Horta Educativa” - Valor do Convênio: 
R$ 39.330,14, sendo R$ 1.815,02 pelo FUSSESP, relativos ao 
“Kit Horta” e R$ 37.515,12 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
12 meses, contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 19976/2014 -Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Iporanga, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes no “Kit Horta”, para implantação e 
execução do Programa “Horta Educativa” - Valor do Convênio: 
R$ 44.079,39, sendo R$ 433,71 pelo FUSSESP, relativos ao “Kit 
Horta” e R$ 43.645,68 pelo Município. - Prazo de Vigência: 12 
meses, contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 110489/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Brejo Alegre, por intermédio do seu 
Fundo Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recur-
sos materiais, consistentes no “Kit Horta”, para implantação e 
execução do Programa “Horta Educativa” - Valor do Convênio: 
R$ 42.757,34, sendo R$ 1.834,30 pelo FUSSESP, relativos ao 
“Kit Horta” e R$ 40.923,04 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
12 meses, contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 14501/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e a Associação Líder Miguel Arcanjo. - Objeto: Transfe-
rência de recursos materiais e financeiros, para implantação e 
execução do Projeto “Polos Regionais da Escola da Construção 
Civil” - Valor do Convênio: R$ 284.558,27, sendo R$ 256.508,27 
pelo FUSSESP e R$ 28.500,00 pela Entidade. - Prazo de Vigência: 
18 meses contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
25-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 8987/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e a Associação Cultural Nossa Senhora das Graças. - 
Objeto: Transferência de recursos materiais e financeiros, para 
implantação e execução do Projeto “Polos Regionais da Escola 
da Construção Civil” - Valor do Convênio: R$ 268.532,27, sendo 
R$ 256.508,27 pelo FUSSESP e R$ 12.024,00 pela Entidade. - 
Prazo de Vigência: 18 meses contados da data da assinatura 
- Data da Assinatura: 25-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 8992/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e a Associação Beneficente Projeto Povo da Periferia. - 
Objeto: Transferência de recursos materiais e financeiros, para 
implantação e execução do Projeto “Polos Regionais da Escola 
da Construção Civil” - Valor do Convênio: R$ 270.548,27, sendo 
R$ 256.508,27 pelo FUSSESP e R$ 14.400,00 pela Entidade. - 
Prazo de Vigência: 18 meses contados da data da assinatura 
- Data da Assinatura: 25-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 8989/2014 -Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e a Associação Unidos Comunitária do Jardim Papai Noel. 
-Objeto: Transferência de recursos materiais e financeiros, para 
implantação e execução do Projeto “Polos Regionais da Escola 
da Construção Civil” - Valor do Convênio: R$ 262.304,27, sendo 
R$ 256.508,27 pelo FUSSESP e R$ 5.796,00 pela Entidade. - 
Prazo de Vigência: 18 meses contados da data da assinatura 
- Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 8999/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Núcleo Cristão Cidadania e Vida. - Objeto: Transfe-
rência de recursos materiais e financeiros, para implantação e 
execução do Projeto “Polos Regionais da Escola da Construção 
Civil” - Valor do Convênio: R$ 267.128,27, sendo R$ 256.508,27 
pelo FUSSESP e R$ 10.620,00 pela Entidade. - Prazo de Vigência: 
18 meses contados da data da assinatura - Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 9002/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e a SAVIC – Sociedade Amigos de Vila Constança. - Objeto: 
Transferência de recursos materiais e financeiros, para implan-
tação e execução do Projeto “Polos Regionais da Escola da 
Construção Civil” - Valor do Convênio: R$ 276.968,27, sendo R$ 
256.508,27 pelo FUSSESP e R$ 20.460,00 pela Entidade. - Prazo 
de Vigência: 18 meses contados da data da assinatura - Data da 
Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 18030/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Embaúba, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 21.861,99, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 19.826,00 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 156826/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de São Simão, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 45.479,99, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 43.444,00 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 152692/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Tarumã, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 
materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implantação do 
Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 21.438,37, 
sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit Padaria”) e 
R$ 19.402,38 pelo Município. - Prazo de Vigência: 180 dias, con-
tados da data da assinatura - Data da Assinatura: 24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 141384/2013 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Vargem Grande Paulista, por intermédio 
do seu Fundo Social de Solidariedade.- Objeto: Transferência de 
recursos materiais, consistentes do “Kit Padaria”, para implan-
tação do Projeto “Padaria Artesanal” - Valor do Convênio: R$ 
27.992,63, sendo R$ 2.035,99 pelo FUSSESP (relativos ao “Kit 
Padaria”) e R$ 25.956,64 pelo Município. - Prazo de Vigência: 
180 dias, contados da data da assinatura --Data da Assinatura: 
24-03-2014

 Extrato de Termo de Convênio
Processo 8327/2014 - Partícipes: O Estado de São Paulo, 

através do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São 
Paulo e o Município de Assis, por intermédio do seu Fundo 
Social de Solidariedade. - Objeto: Transferência de recursos 

dalete.r
Retângulo
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23.06.01.09; Processo de retenção de veículo para regula-
rização; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, arts. 239, 270 e 325. A 
vigência esgota-se com a devolução do CRLV.

23.06.02 Aplicação de penalidades e expedição de certidão 
negativa; 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 
9.503/97 - CTB, art. 325; Lei Estadual 12.799/08 e Decreto 
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 9.503/97 
- CTB, art. 325. No caso de transferência de pontuação, a decla-
ração 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 rela-
ção de remessa devidamente recebida por aquela companhia.

23.06.02.03; Processo de cancelamento de multa por infra-
ção à legislação de trânsito; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 
325. A vigência esgota-se com o 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 9.503/97 - CTB, arts. 325 e 328; Portarias DETRAN 
728/09 e 1.767/10.

A vigência esgota-se com entrega do veículo ao arrematan-
te e baixa permanente do veículo.

ANEXO II
ÍNDICE (atualizado em dez/2013)
Código de classificação
0 km, Par de placas referente à lacração de veículos 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

0 km até o seu destino, Conduzir veículo USE Processo de 
concessão de licença especial de trânsito; 23.02.01.04

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

2a via de Certificado de Registro de Licenciamento de 
Veículo-CRLV, Processo para emissão de USE Processo de emis-
são de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

2ª via de documento de IPVA USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

2ª via de documento de licenciamento USE Processo de 
emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

2ª via de documento de multas USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

2ª via de documento de seguro obrigatório USE Processo de 
emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

2ª via de documento de transferência USE Processo de 
emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

2a via de documento de transferência, Processo para emis-
são de; 23.03.02.05

2ª via de documentos, Processo de emissão de; 23.03.01.08
2ª via de placas USE Processo de emissão de 2ª via de 

documentos; 23.03.01.08
2ª via de plaquetas USE Processo de emissão de 2ª via de 

documentos; 23.03.01.08
A
Acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Boletim de 

ocorrência de; 23.01.04.01
Acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais, Relatório 

estatístico anual de ocorrência de; 23.01.04.02
ACIDENTES DE TRÂNSITO, COLETA DE DADOS E ELABORA-

ÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE; 23.01.04
Adição de categoria na habilitação, Processo de mudança 

ou USE Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.03

Administração de cursos de credenciadas, Comunicação de 
normatização de rotinas referentes à; 23.01.02.01

Administração Pública e Consulados, Processo de sinaliza-
ção de áreas de segurança das unidades da; 23.05.02.03

Administrativa de auto escola, médico e psicólogo, Processo 
de apuração de irregularidade; 23.04.01.02

Alteração das características do veículo, Processo de; 
23.03.02.02

Alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação-
CNH, Processo de; 23.02.01.03

Alteração de endereço no mesmo Município, Alteração de; 
23.02.02.02

ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO-CNH, TRANSFERÊNCIAS E; 23.02.02

ALTERAÇÕES DE VEÍCULOS, TRANSFERÊNCIAS E; 23.03.02
Aluguel, Processo de Matrícula a Termo de veículo de; 

23.03.01.11
Alunos de autoescola, Livro de registro de INTEGRA Proces-

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

Análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Cré-
ditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN 
ESTADUAL, Processo de; 23.06.02.01

Anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros 
estados, Guia de remessa de certificado de licenciamento; 
23.06.01.02

Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de 
recebimento de Certificado de Licenciamento INTEGRA Processo 
de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Aplicação de penalidade de multa por infração à legislação 
de trânsito, Processo de; 23.06.02.02

APLICAÇÃO DE PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 
NEGATIVA; 23.06.02

Apreendido para outros municípios ou outros estados, 
Guia de remessa de certificado de licenciamento anual-CLA; 
23.06.01.02

Apreendido, Processo de leilão de veículo retido, removido 
e; 23.06.03.01

Apreendido, Processo de liberação de documento; 
23.06.01.05

Apreendido, Processo de liberação de veículo; 23.06.01.06
Apreendido, Processo de recolhimento de veículo; 

23.06.01.07
Apreendido, Processo para desbloqueio de veículo USE Pro-

cesso de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06
APREENDIDOS, LEILÃO DE VEÍCULOS; 23.06.03
Apreensão da CNH por doença ou morte, Bloqueio e USE 

Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03
Apreensão de documentos, Processo de; 23.06.01.03
Apreensão de veículos, Processo de; 23.06.01.04
APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍ-

CULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE; 23.06.01
Apuração de duplicidade de placa, Processo para; 

23.03.01.13
Apuração de irregularidade administrativa de auto escola, 

médico e psicólogo, Processo de; 23.04.01.02
Apuração de irregularidades em credenciadas, Processo de; 

23.01.02.03
Aquisição de placa especial (experiência), Processo para 

USE Processo de autorização para uso placa de experiência; 
23.03.03.02

Aquisição de placa especial (fabricante), Processo para 
USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

Área de percurso de treinamento para auto-escola, Processo 
de projeto de Iimplantação de; 23.05.02.01

Áreas de segurança das unidades da Administração Pública 
e Consulados, Processo de sinalização de; 23.05.02.03

23.03.05.03; Laudo de vistoria em trânsito; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325; Portarias DETRAN 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.

23.04 Gerenciamento de prestadores de serviços (SUBFUN-
ÇÃO)

ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.04.01 Credenciamento e registro de prestadores de 

serviços; 23.04.01.01; Base de dados do sistema e-lacraçãosp; 
vigência; Lei Federal 9.610/98, art. 87; Portaria DETRAN 333/11. 
O documento é importante para a preservação da memória 
institucional.

23.04.01.02; Processo de apuração de irregularidade admi-
nistrativa de auto-escola, médico e psicólogo; vigência; 12; Lei 
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 
9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN 1.897/08; Resolução 
CONTRAN 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 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Penal, 
art. 109; Portaria DETRAN 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, descredencia-
mento e renovação de médico e psicólogo; vigência; 10; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil, art. 205; Resolução 
CONTRAN 425/2012. A vigência esgota-se com a publicação da 
portaria do DOESP.

23.04.01.06; Processo de credenciamento, descredencia-
mento, renovação e registro de cursos de instituições ou enti-
dades de ensino para candidatos e condutores; vigência; 12; 
Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Penal, art. 109; Resolução 
CONTRAN 358/10; Portaria DETRAN 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 credencia-
das e do registro dos respectivos cursos.

23.04.01.07; Processo de credenciamento, descredencia-
mento, renovação e registro de cursos de instituições ou entida-
des de ensino para profissionais; vigência; 12; Lei 9.503/97 - CTB, 
art. 325; Código Penal, art.109; Resolução CONTRAN 358/10 e 
Portaria DETRAN 1.758/06. Trata-se de cursos de capacitação, 
qualificação e 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.

23.04.01.08; Processo de credenciamento, descredencia-
mento e renovação de empresas de desmonte de veículos e 
comercialização de suas peças; vigência; 12; Lei 9.503/97 - CTB, 
art. 325 e 330; Código Penal, art. 109; Lei 12.521/07; Portarias 
DETRAN 808/06 e 716/07. A vigência esgota-se com o alvará de 
funcionamento, indeferimento ou descredenciamento.

23.05 Engenharia de tráfego (SUBFUNÇÃO)
ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.05.01 Elaboração e implantação de planos de trânsito; 

23.05.01.01; Desenhos técnicos; vigência; 5; Lei 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 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se 
com a emissão de relatório técnico.

23.05.02 Elaboração e execução de projetos de sinaliza-
ção; 23.05.02.01; Processo de projeto de implantação de área 
de percurso de treinamento para auto-escola; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a concessão 
da placa no local.

23.05.02.02; Processo de projeto de sinalização viária para 
Municípios do interior do Estado; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, 
arts. 24 § 2º, 325 e 333; Resolução CONTRAN 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 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a entre-
ga da placa para implantação na área de segurança.

23.06 Fiscalização de veículos e condutores (SUBFUNÇÃO)
ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.06.01 Controle de apreensão, retenção, remoção e 

liberação de veículos e documentos; 23.06.01.01; Base de 
dados do Sistema Pátio; vigência; Lei Federal 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 Licencia-
mento Anual - CLA apreendido para outros Municípios ou outros 
Estados; vigência; 5; Lei 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 efetivo 
envio mediante aviso de recebimento.

23.06.01.03; Processo de apreensão de documentos; vigên-
cia; 5; Lei 9.503/97 - CTB, 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 sistema 
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 de registro 
de outros Municípios ou outros Estados; com a remessa para 
outros setores do DETRAN (para busca e apreensão quando o 
CLA apresentar indícios de fraude); restituição ao órgão fiscali-
zador quando a apreensão não possuir fundamento legal.

23.06.01.04; Processo de apreensão de veículos; vigência; 
5; Lei 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 apre-
endido; vigência; 5; Lei 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 recolhimento do documento físico).

23.06.01.06; Processo de liberação de veículo apreendido; 
vigência; 5; Lei 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 em pátio conveniado.

23.06.01.07; Processo de recolhimento de veículo apreen-
dido; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN 
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 9.503/97 - CTB, arts. 271 e 325. A vigência esgota-se com os 
pagamentos previstos em lei.

Federal 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 32/10. Trata-se de 
sistema desenvolvido em substituição ao GEVER. O e-CRLVsp 
compreende o gerenciamento eletrônico, o controle e a fis-
calização 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 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 bloqueio, desbloqueio e baixa 
definitiva de veículo por danos de média ou grande monta; 
vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Resoluções CONTRAN 
11/98 e 362/10. A vigência esgota-se com o desbloqueio ou a 
baixa definitiva do veículo.

23.03.01.07; Processo de comunicação de venda de veículo; 
vigência; 5; Lei 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 9.503/97 - CTB, 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/com-
provante de pagamento poderão ser eliminados em 2 anos. 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 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria DETRAN 
888/07. A vigência esgota-se com a emissão do CRLV.

23.03.01.10; Processo de expedição de autorização destina-
da aos veículos de transporte escolar; vigência; 5; Lei 9.503/97 
- CTB, art. 136 e 325; Portaria DETRAN 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 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.

23.03.01.12; Processo de registro e licenciamento de veícu-
los; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Código Civil art. 
205; Resolução CONTRAN 664/86; Resolução CONTRAN 510/77, 
art. 5º. 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 acor-
do com os procedimentos oficiais. As cópias do recibo de "Par de 
placas" referente 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.

23.03.01.13; Processo para apuração de duplicidade de 
placa; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Portarias DETRAN 
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 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se 
com a lavratura da certidão documentando a exportação.

23.03.01.15; Requerimento de certidão informando o local 
de origem do registro do veículo para fins judiciais; 1; -;

23.03.02 Transferências e alterações de veículos; 
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 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Código 
Civil, art. 205. Trata-se de modificação de cor, potência, blinda-
gem e combustível. A vigência esgota-se com a emissão do novo 
CRV (antigo DUT).

23.03.02.03; Processo de transferência de propriedade de 
veículo; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 325; Código 
Civil, art. 205. A vigência esgota-se com a emissão do novo CRV 
(antigo DUT).

23.03.02.04; Processo de transferência de veículo para 
outro Município; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, arts. 123 e 
325; Código Civil, art. 205; Portaria DETRAN 657/12. As cópias 
do recibo de "Par de placas" referente à relacração de veículo 
por transferência de município e respectivo GARE/comprovante 
de pagamento poderão ser eliminados em 2 anos. Os Reque-
rimentos para atualização do CRV poderão ser eliminados em 
1 (um) ano. A vigência esgota-se com a emissão do novo CRV 
(antigo DUT).

23.03.02.05; Processo para emissão de 2ª via de documento 
de transferência; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325. 
Código Civil, art. 205. A vigência esgota-se com a emissão do 
CRV (antigo DUT).

23.03.02.06; Processo de bloqueio de veículo por falta de 
transferência de propriedade; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, 
art. 123, 134 e 325; Código Civil, art. 205. A vigência esgota-se 
na data da comunicação da transferência.

23.03.03 Controle da distribuição, classificação e elimina-
ção das placas e plaquetas para os veículos; 23.03.03.01; Livro 
de controle de entrega de placas para eliminação; vigência; 5; 
Lei 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com o encer-
ramento do livro.

23.03.03.02; Processo de autorização para uso de placa de 
experiência; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Portaria 
DETRAN 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 9.503/97 - CTB, arts. 325 e 330; Por-
taria DETRAN 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 9.503/97 - CTB, arts. 116 e 325; Resolução 
SSP 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 Controle e registro do número de chassi e do 
motor dos veículos; 23.03.04.01; Processo de concessão de 
autorização para regravação de chassi ou motor; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, arts. 114 § 2º e 325; Resolução CONTRAN 24/98; 
Portaria DENATRAN 17/00.

23.03.04.02; Processo de legalização do número do motor 
do veículo; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Resolução 
CONTRAN 282/08.

23.03.04.03; Processo para regularização de chassi; vigên-
cia; 5; Lei 9.503/97 - CTB, arts. 114 § 1º e 325; Resolução CON-
TRAN 24/98; Portaria DENATRAN 17/00.

23.03.05 Vistoria de veículos; 23.03.05.01; Formulário de 
vistoria de veículo; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; 
Portarias DETRAN 001/08 e 2.226/09.

23.03.05.02; Laudo de vistoria de chassi; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a conclusão 
da vistoria e emissão do laudo.

23.01.02 Controle de cursos e campanhas realizadas por 
terceiros; 23.01.02.01; Comunicação de normatização de rotinas 
referentes à administração de cursos de credenciadas; vigência; 
5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a emis-
são de um novo comunicado.

23.01.02.02; Notificação para regularização da situação 
processual da credenciada; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, art. 
325. A vigência esgota-se com a providência requerida (5 dias 
para regularização) ou pela preclusão.

23.01.02.03; Processo de apuração de irregularidades em 
credenciadas; vigência; 10; Lei 9.503/97 - CTB, art. 325; Código 
Civil art. 205; Portaria DETRAN 1.757/06 e 1.758/06 Cap.V; 
Resolução CONTRAN 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 conduto-
res infratores; 23.01.03.01; Dossiê de curso de reciclagem para 
reabilitação de condutores infratores; vigência; 5; Lei 9.503/97 
- CTB, arts. 268 e 325. Resolução CONTRAN 168/04; Portaria 
DETRAN 1.460/05. A vigência esgota-se com a conclusão do 
curso.

23.01.04 Coleta de dados e elaboração de diagnóstico de 
acidentes de trânsito; 23.01.04.01; Boletim de ocorrência de 
acidente de trânsito com feridos e vítimas fatais; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a transferên-
cia 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 
9.503/97 - CTB, art. 325. A vigência esgota-se com a conclusão 
do relatório.

23.01.04.03; Relatório estatístico mensal; vigência; 5; Lei 
9.503/97 - CTB, art. 325 e art.19 X § 3º. A vigência esgota-se 
com a conclusão do relatório.

23.02 Habilitação de condutores (SUBFUNÇÃO)
ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.02.01 Expedição e renovação de habilitação; 

23.02.01.01; Base de dados do sistema e-CNHsp; vigência; -; 
Lei Federal 9.610/98, art. 87; Portaria DETRAN 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 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 9.503/97 - CTB, 
arts. 123 e 325; Resoluções CONTRAN 358/10, 169/05 e 198/06. 
Trata-se das seguintes alterações: retirada das expressões: "uso 
obrigatório de lentes corretivas" e "vedada atividade remune-
rada"; 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 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 9.503/97 - CTB, arts. 140, 152 §§ 1º, 2º e 3º e 325; 
Portaria DETRAN 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 9.503/97 - CTB, art. 325. Resolução 
CONTRAN 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 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 9.503/97 - CTB, arts. 142 e 
325; Resolução CONTRAN 360/2010. 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 9.503/97 - CTB, 
arts. 150, 159 e 325; Lei Federal 10.350/01; Resolução CONTRAN 
168/04; Portaria DENATRAN 15/05, Portaria DETRAN 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 9.503/97 - CTB, 
art. 325; Portaria DETRAN 330/01. A vigência esgota-se com a 
emissão da 2ª via da CNH.

23.02.02 Transferências e alterações de registro da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.02.01; Processo de trans-
ferência de CNH de outro Município ou Estado para registro no 
Estado de São Paulo; vigência; 10; Lei 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 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 Suspensão e cassação de habilitação; 23.02.03.01; 
Lista mensal de CNHs notificadas; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, 
art. 325; Portaria DETRAN 767/06. Constam da lista os condu-
tores 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 prá-
tica 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 9.503/97 - CTB, arts. 263 
e 325; Resolução CONTRAN 182/05; Portaria DETRAN 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 9.503/97 - CTB, arts. 160 e 325; Resolução 
CONTRAN 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 
9.503/97 - CTB, arts. 165, 261 § 2º e 325; Resolução CONTRAN 
182/06; Portaria DETRAN 767/06. Ocorre suspensão do direito 
de dirigir quando o condutor dirige sob a influência de álcool ou 
qualquer outra substância psicoativa que determine dependên-
cia. 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 
pontuação; vigência; 5; Lei 9.503/97 - CTB, arts. 261 § 1º e 325; 
Resolução CONTRAN 182/06; Portaria DETRAN 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.

23.03 Licenciamento de veículos (SUBFUNÇÃO)
ATIVIDADES; DOCUMENTOS; PRAZOS DE GUARDA
(em anos); DESTINAÇÃO; OBSERVAÇÕES
Unidade produtora; Unidade com atribuições de arquivo; 

Eliminação; Guarda permanente
23.03.01 Registro e controle de veículos; 23.03.01.01; Base 

de dados do sistema de cadastro de veículos; vigência; -; Lei 

rosa.m
Realce

rosa.m
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Retângulo
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Endereço de candidato à habilitação, Relatório de investi-
gação de confirmação de INTEGRA Processo de renovação da 
validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.01.10

Endereço no mesmo Município, Solicitação de alteração 
de; 23.02.02.02

ENGENHARIA DE TRÁFEGO; 23.05
Ensino para candidatos e condutores, Processo de creden-

ciamento, descredenciamento, renovação e registro de cursos de 
instituições ou entidades de; 23.04.01.06

Ensino para profissionais, Processo de credenciamento, des-
credenciamento, renovação e registro de cursos de Instituições 
ou entidades de; 23.04.01.07

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

Entidades de ensino para profissionais, Processo de creden-
ciamento, descredenciamento, renovação e registro de cursos de 
Instituições ou; 23.04.01.07

Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de aná-
lise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e; 23.06.02.01

Entrega de placas para eliminação, Livro de controle de; 
23.03.03.01

Escolar, Base de dados do sistema; 23.03.01.03
Escolar, Processo de autorização de transporte USE Processo 

de expedição de autorização destinada aos veículos de transpor-
te escolar; 23.03.01.10

Escolar, Processo de expedição de autorização destinada 
aos veículos de transporte; 23.03.01.10

Especiais de veículos, Processo de credenciamento de 
empresa para fornecimento de placas; 23.04.01.03

Especial (experiência), Processo para aquisição de placa 
USE Processo de autorização para uso placa de experiência; 
23.03.03.02

Especial (fabricante), Processo para aquisição de placa 
USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

Especialização de condutores, Processo de registro de curso 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Estado, Processo de projeto de sinalização viária para muni-
cípios do Interior do; 23.05.02.02

Estado, Processo de transferência de CNH para outro Muni-
cípio ou; 23.02.02.01

Estados, Guia de remessa de certificado de licenciamen-
to anual-CLA apreendido para outros municípios ou outros; 
23.06.01.02

Estados, Ofício de recebimento de Certificado de Licen-
ciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros INTEGRA 
Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expe-
dientes do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de 
Órgãos e Entidades; 23.06.02.01

Estatístico anual de ocorrência de acidente de trânsito com 
feridos e vítimas fatais, Relatório; 23.01.04.02

Estrangeiros no Brasil, Processo de habilitação de; 
23.02.01.05

Exames teórico e prático, Livros de atas de; 23.02.01.02
Exclusão de pontuação da CNH USE Processo de aplicação 

de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito; 
23.06.02.02

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO 
E; 23.05.02

Expedição de autorização destinada aos veículos de trans-
porte escolar, Processo de; 23.03.01.10

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, APLICAÇÃO DE 
PENALIDADES E; 23.06.02

EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 23.02.01
Expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, 
Processo de análise de; 23.06.02.01

Exame de aptidão física e mental, Mapa estatístico mensal 
de INTEGRA Processo de credenciamento, descredenciamento e 
renovação de médico e psicólogo; 23.04.01.05

Experiência, Processo de autorização para uso de placa de; 
23.03.03.02

Experiência, Processo para aquisição de placa especial 
USE Processo de autorização para uso placa de experiência; 
23.03.03.02

Exportação de veículo, Processo para baixa por; 23.03.01.14
F
Fabricados antes de 2008, Processo para regularização de 

motor para veículos USE Processo de legalização do número do 
motor do veículo; 23.03.04.03

Fabricante, Processo de autorização para uso de placa de; 
23.03.03.03

Fabricante, Processo para aquisição de placa especial 
USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

Feridos e vítimas fatais, Boletim de ocorrência de acidente 
de trânsito com; 23.01.04.01

Feridos e vítimas fatais, Relatório estatístico anual de ocor-
rência de acidente de trânsito com; 23.01.04.02

Fiscalização de duplicidade de placas, Relatório de INTEGRA 
Processo de apuração de duplicidade de placas; 23.03.01.13

FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS E CONDUTORES; 23.06
Formulário de defesa em procedimento de pontuação USE 

Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação; 
23.02.03.05

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

Formulário de vistoria de veículo; 23.03.05.01
Fornecimento de placas especiais de veículos, Processo de 

credenciamento de empresa para; 23.04.01.03
Furto de documentos do DETRAN, Comunicado dos Correios 

referente a roubo ou USE Comunicado (06.01.10.01 – TTD-Meio)
Furto de placa, Par de placas referente à relacração de 

veículo por quebra do lacre ou INTEGRA Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

G
GERENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS; 23.04
Gerenciamento do cadastro de registro de veículos e-CRVsp, 

Base de dados do sistema de; 23.03.01.02
GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO, PLANEJAMENTO 

E; 23
Grande monta USE Processo de bloqueio, desbloqueio e 

baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta; 
23.03.01.06

Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual-
CLA apreendido para outros municípios ou outros estados; 
23.06.01.02

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de autorização de placa de experiência; 23.03.03.02

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de autorização de placa de fabricante; 23.03.03.03

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de liberação de documento apreendido; 23.06.01.05

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTE-
GRA Processo de Permissão Internacional para Dirigir-PID; 
23.02.01.07

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.11

Desbloqueio e baixa definitiva de veículo por danos de 
média ou grande monta, Processo de bloqueio; 23.03.01.06

Descredenciamento de Auto Escola, Processo de credencia-
mento e USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Descredenciamento de auto escola, Processo de credencia-
mento e USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para profissionais.; 23.04.01.07

Descredenciamento e renovação de empresas de desmonte 
de veículos e comercialização de suas peças, Processo de creden-
ciamento; 23.04.01.08

Descredenciamento e renovação de médico e psicólogo, 
Processo de credenciamento,; 23.04.01.05

Descredenciamento, renovação e registro de cursos de ins-
tituições ou entidades de ensino para candidatos e condutores, 
Processo de credenciamento,; 23.04.01.06

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

Desenhos técnicos; 23.05.01.01
Desmonte de veículos e comercialização de suas peças, 

Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação 
de empresas de; 23.04.01.08

DETRAN, Comunicado dos Correios referente a roubo ou 
furto de documentos do USE Comunicdado (06.01.10.01 – TTD-
Meio)

Direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância 
psicoativa, Processo de suspensão do; 23.02.03.04

Direito de dirigir por pontuação, Processo de suspensão 
do; 23.02.03.05

Direito de dirigir, Processo de cassação do USE Processo de 
cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH; 23.02.03.02

Direito de dirigir, Processo de reavaliação do; 23.02.03.03
Dirigir, Permissão para USE Processo de habilitação inicial 

de condutor; 23.02.01.06
Dirigir, Processo de cassação do Direito de USE Processo de 

cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH; 23.02.03.02
DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLA-

CAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA; 23.03.03
Documento apreendido, Processo de liberação de; 

23.06.01.05
Documento de IPVA, 2ª via de USE Processo de emissão de 

2ª via de documentos; 23.03.01.08
Documento de licenciamento, 2ª via de USE Processo de 

emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Documento de multas, 2ª via de USE Processo de emissão 

de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Documento de seguro obrigatório, 2ª via de USE Processo 

de emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Documento de transferência, 2ª via de USE Processo de 

emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.09
Documento de transferência, Processo para emissão de 2a 

via de; 23.03.02.05
Documento Único de Transferência - DUT VER Processo de 

alteração das características do veículo; 23.03.02.02
Documento Único de Transferência - DUT VER Processo de 

transferência de propriedade de veículo; 23.03.02.03
Documento Único de Transferência - DUT VER Processo de 

transferência de veículo para outro município; 23.03.02.04
Documento Único de Transferência - DUT VER Processo para 

emissão de 2a via de documento de transferência; 23.03.02.05
Documentos do DETRAN, Comunicado dos Correios refe-

rente a roubo ou furto de USE Comunicado (06.01.10.01 – 
TTD-Meio)

DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, 
REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E; 23.06.01

Documentos, Processo de apreensão de; 23.06.01.03
Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação de condu-

tores infratores; 23.01.03.01
Dublê USE Processo para apuração de duplicidade de placa; 

23.03.01.13
Duplicidade de placa, Processo para apuração de; 

23.03.01.13
Duplicidade de placas, Relatório de fiscalização de INTEGRA 

Processo de apuração de duplicidade de placas; 23.03.01.13
DUT-Documento Único de Transferência VER Processo de 

alteração das características do veículo; 23.03.02.02
DUT-Documento Único de Transferência VER Processo de 

transferência de propriedade de veículo; 23.03.02.03
DUT-Documento Único de Transferência VER Processo de 

transferência de veículo para outro município; 23.03.02.04
DUT-Documento Único de Transferência VER Processo para 

emissão de 2a via de documento de transferência; 23.03.02.05
E
E-CNHsp, Base de dados do sistema; 23.02.01.01
E-CNHsp, Processo de pré cadastro para inclusão no; 

23.02.01.08
E-CRVsp, Base de dados do sistema de gerenciamento do 

cadastro de registro de veículos; 23.03.01.02
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (SUBFUNÇÃO); 23.01
Educação para o trânsito, Relatório anual de atividades 

referentes a; 23.01.01.02
EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO DE CAMPA-

NHAS; 23.01.01
Educativo para o trânsito, Programa; 23.01.01.01
ELABORAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO; 

23.01.01
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE ACIDENTES DE TRÂN-

SITO, COLETA DE DADOS E; 23.01.04
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZA-

ÇÃO; 23.05.02
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE TRÂNSITO; 

23.05.01
E-lacraçãosp, Base de dados do sistema; 23.04.01.01
ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCU-

LOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E; 23.03.03
Eliminação, Livro de controle de entrega de placas para; 

23.03.03.01
Embriaguês ou uso de substância psicoativa, Processo de 

suspensão da habilitação por USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoa-
tiva; 23.02.03.04

Embriaguês ou uso de substância psicoativa, Processo de 
suspensão do direito de dirigir por; 23.02.03.04

Emissão de 2a via de Certificado de Registro de Licencia-
mento de Veículo-CRLV, Processo para USE Processo de emissão 
de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

Emissão de 2ª via de documentos, Processo de; 23.03.01.08
Emissão de 2a via de doumento de transferência, Processo 

para; 23.03.02.05
Emissão de Certificado de Registro de Veículo-CRV, Pro-

cesso de USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Emissão de documento, Formulário de solicitação de corre-
ção de erro na; 23.03.01.04

Emissão de outra via original do CRLV, Processo de; 
23.03.01.09

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

Empresa para fornecimento de placas especiais de veículos, 
Processo de credenciamento de; 23.04.01.03

Endereço de candidato à habilitação, Relatório de investiga-
ção de confirmação de INTEGRA Processo de habilitação inicial 
de condutor; 23.02.01.06

Chassi, Processo para regularização de; 23.03.04.03
CLA apreendido para outros municípios ou outros esta-

dos, Guia de remessa de certificado de licenciamento anual; 
23.06.01.02

CLA de outros Municípios e outros Estados, Ofício de recebi-
mento de Certificado de Licenciamento Anual INTEGRA Processo 
de apreensão de documentos; 23.06.01.03

CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS 
PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO,; 23.03.03

CNHs notificadas, Lista mensal de; 23.02.03.01
COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 

ACIDENTES DE TRÂNSITO; 23.01.04
Comprovante de recolhimento ou remoção INTEGRA Pro-

cesso de apreensão de documentos; 23.06.01.03
Comprovante de recolhimento ou remoção INTEGRA Pro-

cesso de apreensão de veículos; 23.06.01.04
Comunicação de normatização de rotinas referentes à 

administração de cursos de credenciadas; 23.01.02.01
Comunicação de venda de veículo, Processo de; 23.03.01.07
Comunicado dos Correios referente a roubo ou furto de 

documentos do DETRAN USE Comunicado (06.01.10.01 – TTD-
Meio)

Concessão de autorização para regravação de chassi ou 
motor, Processo de; 23.03.04.01

Concessão de autorização para remarcação de chassi ou 
motor, Processo de USE Processo de concessão de autorização 
para regravação de chassi ou motor; 23.03.04.01

Concessão de licença especial de trânsito, Processo de; 
23.02.01.04

Concessão de placa reservada, Processo para; 23.03.03.04
Condutor, Processo de habilitação inicial de; 23.02.01.06
CONDUTORES (SUBFUNÇÃO), HABILITAÇÃO DE; 23.02
Condutores infratores, Dossiê de curso de reciclagem para 

reabilitação de; 23.01.03.01
CONDUTORES INFRATORES, REALIZAÇÃO DE CURSOS DE 

REABILITAÇÃO DE; 23.01.03
CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS E; 23.06
Condutores, Processo de credenciamento, descredencia-

mento, renovação e registro de cursos de instituições ou entida-
des de ensino para candidatos e; 23.04.01.06

Condutores, Processo de registro de curso de especialização 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Conduzir veículo 0 km até o seu destino USE Processo de 
concessão de licença especial de trânsito; 23.02.01.04

Consulados, Processo de sinalização de áreas de segurança 
das unidades da Administração Pública e; 23.05.02.03

CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINA-
ÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS; 23.03.03

CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBE-
RAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS; 23.06.01

CONTROLE DE CURSOS E CAMPANHAS REALIZADAS POR 
TERCEIROS; 23.01.02

Controle de entrega de placas para eliminação, Livro de; 
23.03.03.01

CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO 
MOTOR DOS VEÍCULOS; 23.03.04

Correção de erro na emissão de documento, Formulário de 
solicitação de; 23.03.01.04

Correção de erro na emissão de documento, Formulário de 
solicitação de; 23.03.01.04

Correios referente a roubo ou furto de documentos do 
DETRAN, Comunicado dos USE Comunicado (06.01.10.01 – 
TTD-Meio)

Credenciadas, Comunicação de normatização de rotinas 
referentes à administração de cursos de; 23.01.02.01

Credenciadas, Processo de apuração de irregularidades em; 
23.01.02.03

Credenciamento de empresa para fornecimento de placas 
especiais de veículos, Processo de; 23.04.01.03

Credenciamento e descredenciamento de Auto Escola, Pro-
cesso de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Credenciamento e descredenciamento de auto escola, Pro-
cesso de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para profissionais.; 23.04.01.07

CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS; 23.04.01

Credenciamento para prestação de serviços de emplaca-
mento, lacração e relacração de placas e tarjetas, Processo de; 
23.04.01.04

Credenciamento, descredenciamento e renovação de 
empresas de desmonte de veículos e comercialização de suas 
peças, Processo de; 23.04.01.08

Credenciamento, descredenciamento e renovação de médi-
co e psicólogo, Processo de; 23.04.01.05

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

Credenciamento, descredenciamento, renovação e registro 
de cursos de instituições ou entidades de ensino para profissio-
nais, Processo de; 23.04.01.07

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
- CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do 
Cadastro Informativo dos; 23.06.02.01

CRLV, Processo de emissão de outra via original do; 
23.03.01.09

CRLV, Processo para emissão de 2a via de Certificado de 
Registro de Licenciamento de Veículo USE Processo de emissão 
de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

CRV, Processo de emissão de Certificado de Registro de 
Veículo USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Curso de capacitação de mão de obra, Processo de registro 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

Curso de especialização de condutores, Processo de registro 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Curso de reciclagem para reabilitação de condutores infra-
tores, Dossiê de; 23.01.03.01

Cursos de credenciadas, Comunicação de normatização de 
rotinas referentes à administração de; 23.01.02.01

Cursos de instituições ou entidades de ensino para candi-
datos e condutores, Processo de credenciamento, descredencia-
mento, renovação e registro de; 23.04.01.06

Cursos de instituições ou entidades de ensino para pro-
fissionais, Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de; 23.04.01.07

CURSOS DE REABILITAÇÃO DE CONDUTORES INFRATORES, 
REALIZAÇÃO DE; 23.01.03

CURSOS E CAMPANHAS REALIZADAS POR TERCEIROS, 
CONTROLE DE; 23.01.02

D
Dados do sistema e-lacraçãosp, Base de; 23.04.01.01
Dados do Sistema Pátio, Base de; 23.06.01.01
Danos de média ou grande monta, Processo de bloqueio, 

desbloqueio e baixa definitiva de veículo por; 23.03.01.06
Defesa em procedimento de pontuação, Formulário de 

USE Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação; 
23.02.03.05

Desbloqueio de veículo apreendido, Processo para USE Pro-
cesso de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06

Atividades referente a educação para o trânsito, Relatório 
anual de; 23.01.01.02

Atualização do CRV, Requerimento para USE Processo de 
transferência de veículo para outro Município; 23.03.02.04

Auto escola, médico e psicólogo, Processo de apuração de 
irregularidade Administrativa de; 23.04.01.02

Auto Escola, Processo de credenciamento e descredencia-
mento de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Auto escola, Processo de credenciamento e Descredencia-
mento de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para profissionais.; 23.04.01.07

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

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

Auto-escola, Processo de projeto de Iimplantação de área 
de percurso de treinamento para; 23.05.02.01

Autorização de transporte escolar, Processo de USE Pro-
cesso de expedição de autorização destinada aos veículos de 
transporte escolar; 23.03.01.10

Autorização destinada aos veículos de transporte escolar, 
Processo de expedição de; 23.03.01.10

Autorização judicial, Processo de licenciamento com 
INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículo; 
23.03.01.12

Autorização para regravação de chassi ou motor, Processo 
de concessão de; 23.03.04.01

Autorização para remarcação de chassi ou motor, Processo 
de concessão de USE Processo de concessão de autorização para 
regravação de chassi ou motor; 23.03.04.01

Autorização para uso de placa de experiência, Processo 
de; 23.03.03.02

Autorização para uso de placa de fabricante, Processo de; 
23.03.03.03

B
Baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande 

monta, Processo de bloqueio, desbloqueio e; 23.03.01.06
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; 23.03.01.06

Baixa por exportação de veículo, Processo para; 23.03.01.14
Base de dados do sistema de cadastro de veículos; 

23.03.01.01
Base de dados do sistema de gerenciamento do cadastro de 

registro de veículos e-CRVsp; 23.03.01.02
Base de dados do sistema e-CNHsp; 23.02.01.01
Base de dados do sistema e-lacraçãosp; 23.04.01.01
Base de dados do sistema escolar; 23.03.01.03
Base de dados do Sistema Pátio; 23.06.01.01
Bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de veículo por 

danos de média ou grande monta, Processo de; 23.03.01.06
Bloqueio e recolhimento da CNH por doença ou morte USE 

Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03
Bloqueio e apreensão da CNH por doença ou morte USE 

Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03
Boletim de ocorrência de acidente de trânsito com feridos e 

vítimas fatais; 23.01.04.01
C
Cadastramento, Requerimento de inscrição e INTEGRA Pro-

cesso de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06
Cadastramento de candidato à obtenção de CNH INTEGRA 

Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06
Cadastro de veículos, Base de dados do sistema de; 

23.03.01.01
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise 
de expedientes do; 23.06.02.01

CADIN ESTADUAL, Processo de análise de expedientes do 
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 
Entidades Estaduais; 23.06.02.01

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO 
DE; 23.01.01

CAMPANHAS REALIZADAS POR TERCEIROS, CONTROLE DE 
CURSOS E; 23.01.02

Cancelamento de multa por infração à legislação de trânsi-
to, Processo de; 23.06.02.03

Candidato à obtenção de CNH, Cadastramento de INTEGRA 
Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

Candidatos e condutores, Processo de credenciamento, des-
credenciamento, renovação e registro de cursos de instituições 
ou entidades de ensino para; 23.04.01.06

Canhotos de entrega de CRLV-Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo VER Processo de registro e licencia-
mento de veículos; 23.03.01.12

Capacitação de mão de obra, Processo de registro de curso 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

Características do veículo, Processo de alteração das; 
23.03.02.02

Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Processo de altera-
ção de dados na; 23.02.01.03

Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Processo de cassa-
ção da; 23.02.03.02

Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Processo de renova-
ção da; 23.02.01.10

Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Processo de solicita-
ção de 2ª via da; 23.02.01.11

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, TRANSFE-
RÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA; 23.02.02

Cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Proces-
so de; 23.02.03.02

CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO, SUSPENÇÃO E; 23.02.03
Cassação do direito de dirigir, Processo de USE Processo de 

cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH; 23.02.03.02
Categoria na habilitação, Processo de mudança ou adição 

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

Certidão informando o local de origem do registro do veícu-
lo para fins judiciais, Requerimento de; 23.03.01.15

CERTIDÃO NEGATIVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES E 
EXPEDIÇÃO DE; 23.06.02

Certificado de Licenciamento Anual-CLA apreendido para 
outros municípios ou outros estados, Guia de remessa de; 
23.06.01.02

Certificado de Licenciamento Anual-CLA de outros Muni-
cípios e outros Estados, Ofício de recebimento de INTEGRA 
Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, 
Processo para emissão de 2a via de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Certificado de Registro de Veículo-CRV, Processo de emis-
são de USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E REGIS-
TRO DO NÚMERO DE; 23.03.04

Chassi ou motor, Processo de concessão de autorização 
para regravação de; 23.03.04.01

Chassi ou motor, Processo de concessão de autorização 
para remarcação de USE Processo de concessão de autorização 
para regravação de chassi ou motor; 23.03.04.01

Chassi, Laudo de vistoria de; 23.03.05.02
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Processo de expedição de autorização destinada aos veícu-
los de transporte escolar; 23.03.01.10

Processo de habilitação de estrangeiros no Brasil; 
23.02.01.05

Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06
Processo de implantação de planos de trânsito; 23.05.01.02
Processo de legalização do número do motor do veículo; 

23.03.04.02
Processo de leilão de veículo retido, removido e apreendido; 

23.06.03.01
Processo de liberação de documento apreendido; 

23.06.01.05
Processo de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06
Processo de licenciamento com autorização judicial 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículo; 
23.03.01.12

Processo de Matrícula a Termo de veículo de aluguel; 
23.03.01.11

Processo de modificação de veículo USE Processo de altera-
ção das características do veículo; 23.03.02.02

Processo de mudança ou adição de categoria na habilitação 
USE Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.03

Processo de Permissão Internacional para Dirigir-PID; 
23.02.01.07

Processo de pré cadastro para inclusão no e-CNHsp; 
23.02.01.08

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

Processo de projeto de sinalização viária para municípios do 
interior do Estado; 23.05.02.02

Processo de reavaliação do direito de dirigir; 23.02.03.03
Processo de recolhimento de veículo apreendido; 

23.06.01.07
Processo de reconhecimento de habilitação obtida em outro 

país.; 23.02.01.09
Processo de registro de curso de capacitação de mão de 

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

Processo de registro de curso de especialização de con-
dutores USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Processo de remoção de veículos; 23.06.01.08
Processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação-

CNH; 23.02.01.10
Processo de renovação de auto escola USE Processo de 

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

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

Processo de retenção de veículo para regularização; 
23.06.01.09

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

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

Processo de suspensão da habilitação por embriaguês ou 
uso de substância psicoativa USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoa-
tiva; 23.02.03.04

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

Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação; 
23.02.03.05

Processo de transferência de CNH para outro Município ou 
Estado; 23.02.02.01

Processo de transferência de propriedade de veículo; 
23.03.02.03

Processo de transferência de veículo para outro município; 
23.03.02.04

Processo para apuração de duplicidade de placa; 
23.03.01.13

Processo para aquisição de placa especial (experiência) 
USE Processo de autorização para uso placa de experiência; 
23.03.03.02

Processo para aquisição de placa especial (fabricante) 
USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

Processo para baixa por exportação de veículo; 23.03.01.14
Processo para concessão de placa reservada; 23.03.03.04
Processo para desbloqueio de veículo apreendido USE Pro-

cesso de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06
Processo para emissão de 2a via de Certificado de Registro 

de Licenciamento de Veículo-CRLV USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Processo para emissão de 2a via de doumento de transfe-
rência; 23.03.02.05

Processo para regularização de chassi; 23.03.04.03
Processo para regularização de motor para veículos fabrica-

dos antes de 2008 USE Processo de legalização do número do 
motor do veículo; 23.03.04.02

Profissionais, Processo de credenciamento, descredencia-
mento, renovação e registro de cursos de Instituições ou entida-
des de ensino para; 23.04.01.07

Programa educativo para o trânsito; 23.01.01.01
Projeto de implantação de área de percurso de treinamento 

para auto-escola, Processo de; 23.05.02.01
Projeto de sinalização viária para municípios do interior do 

Estado, Processo de; 23.05.02.02
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

DE; 23.05.02
Propriedade de veículo, Processo de transferência de; 

23.03.02.03
Psicoativa, Processo de suspensão da habilitação por 

embriaguês ou uso de substância USE Processo de suspensão 
do direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância 
psicoativa; 23.02.03.04 Psicólogo, Processo de apuração de irre-
gularidade Administrativa de auto escola, médico e; 23.04.01.02

Psicólogo, Processo de credenciamento, descredenciamento 
e renovação de médico e; 23.04.01.05

Q
Quebra do lacre ou furto de placa, Par de placas referente 

à relacração de veículo por INTEGRA Processo de emissão de 2ª 
via de documentos; 23.03.01.08

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADU-
AL, Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo 
dos Créditos não; 23.06.02.01

R
Reabilitação de condutores infratores, Dossiê de curso de 

reciclagem para; 23.01.03.01
REABILITAÇÃO DE CONDUTORES INFRATORES, REALIZA-

ÇÃO DE CURSOS DE; 23.01.03
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE REABILITAÇÃO DE CONDUTO-

RES INFRATORES; 23.01.03
Reavaliação do direito de dirigir, Processo de; 23.02.03.03
Recebimento de Certificado de Licenciamento Anual-CLA de 

outros Municípios e outros Estados, Ofício de INTEGRA Processo 
de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Reciclagem para reabilitação de condutores infratores, 
Dossiê de curso de; 23.01.03.01

Placas de experiência, Livro ou folhas de registro de movi-
mento de entrada e saída de veículos e de uso de INTEGRA 
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação 
de empresas de desmonte de veículos e comercialização de suas 
peças; 23.04.01.08

PLACAS E PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA 
DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS; 23.03.03

Placas e tarjetas, Processo de credenciamento para pres-
tação de serviços de emplacamento, lacração e relacração de; 
23.04.01.04

Placas especiais de veículos, Processo de credenciamento de 
empresa para fornecimento de; 23.04.01.03

Placas para eliminação, Livro de controle de entrega de; 
23.03.03.01

placas, 2ª via de USE Processo de emissão de 2ª via de 
documentos; 23.03.01.08

Placas, Relatório de fiscalização de Duplicidade de INTEGRA 
Processo de apuração de duplicidade de placas; 23.03.01.13

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂN-
SITO; 23

Planilha médica INTEGRA Processo de habilitação inicial de 
condutor; 23.02.01.06

Planilha médica INTEGRA Processo de mudança ou adição 
de categoria na habilitação; 23.02.01.06

Planilha RENACH INTEGRA Processo de habilitação inicial 
de condutor; 23.02.01.06

Planilha RENACH INTEGRA Processo de renovação da 
validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.01.10

Planilha RENACH INTEGRA Processo de solicitação de 2ª via 
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.01.11

Planilha RENACH INTEGRA Processo de transferência de 
CNH de outro Município ou Estado para registro no Estado de 
São Paulo; 23.02.02.01

PLANOS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DE; 23.05.01

Planos de trânsito, Processo de implantação de; 23.05.01.02
PLAQUETAS PARA OS VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUI-

ÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E; 23.03.03
Plaquetas, 2ª via de USE Processo de emissão de 2ª via de 

documentos; 23.03.01.09
POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 

DE; 23
Pontuação, Formulário de defesa em procedimento de USE 

Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação; 
23.02.03.05

Pontuação, Processo de suspensão do direito de dirigir por; 
23.02.03.05

Pontuação, transferência de USE Processo de aplicação 
de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito; 
23.06.02.02

Pontuação da CNH, exclusão de USE Processo de aplicação 
de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito; 
23.06.02.02

Pré cadastro para inclusão no e-CNHsp, Processo de; 
23.02.01.08

Prestação de serviços de emplacamento, lacração e rela-
cração de placas e tarjetas, Processo de credenciamento para; 
23.04.01.04

PRESTADORES DE SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO E REGIS-
TRO DE; 23.04.01

PRESTADORES DE SERVIÇOS, GERENCIAMENTO DE; 23.04
Procedimento de pontuação, Formulário de defesa em USE 

Processo de suspensão do direito de dirigir por pontuação; 
23.02.03.05

Processo de alteração das características do veículo; 
23.03.02.02

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

Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - 
CADIN ESTADUAL; 23.06.02.01

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

Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03
Processo de apreensão de veículos; 23.06.01.04
Processo de apuração de irregularidade administrativa de 

auto escola, médico e psicólogo; 23.04.01.02
Processo de apuração de irregularidades em credenciadas; 

23.01.02.03
Processo de autorização de transporte escolar USE Processo 

de expedição de autorização destinada aos veículos de transpor-
te escolar; 23.03.01.10

Processo de autorização para uso de placa de experiência; 
23.03.03.02

Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

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; 23.03.01.06

Processo de bloqueio de veículo por falta de transferência 
de propriedade; 23.03.02.06

Processo de bloqueio, desbloqueio e baixa definitiva de 
veículo por danos de média ou grande monta; 23.03.01.06

Processo de cancelamento de multa por infração à legisla-
ção de trânsito; 23.06.02.03

Processo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação-
CNH; 23.02.03.02

Processo de cassação do direito de dirigir USE Processo de 
cassação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH; 23.02.03.02

Processo de comunicação de venda de veículo; 23.03.01.07
Processo de concessão de autorização para regravação de 

chassi ou motor; 23.03.04.01
Processo de concessão de autorização para remarcação de 

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

Processo de concessão de licença especial de trânsito; 
23.02.01.04

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

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

Processo de credenciamento e descredenciamento de auto 
escola USE Processo de credenciamento, descredenciamento, 
renovação e registro de cursos de instituições ou entidades de 
ensino para profissionais.; 23.04.01.07

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

Processo de credenciamento, descredenciamento e renova-
ção de empresas de desmonte de veículos e comercialização de 
suas peças; 23.04.01.08

Processo de credenciamento, descredenciamento e renova-
ção de médico e psicólogo; 23.04.01.05

Processo de credenciamento, descredenciamento, renova-
ção e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para candidatos e condutores; 23.04.01.06

Processo de credenciamento, descredenciamento, renova-
ção e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

Processo de emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Processo de emissão de Certificado de Registro de Veículo-

CRV USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Processo de emissão de outra via original do CRLV; 
23.03.01.09

Mapa estatístico mensal de exame de aptidão física e men-
tal INTEGRA Processo de credenciamento, descredenciamento e 
renovação de médico e psicólogo; 23.04.01.05

Matrícula a Termo de veículo de aluguel, Processo de; 
23.03.01.11

Média monta USE Processo de bloqueio, desbloqueio e 
baixa definitiva de veículo por danos de média ou grande monta; 
23.03.01.06

Médica, Planilha INTEGRA Processo de habilitação inicial de 
condutor; 23.02.01.06

Médica, Planilha INTEGRA Processo de mudança ou adição 
de categoria na habilitação; 23.02.01.06

Médico e psicólogo, Processo de apuração de irregularidade 
Administrativa de auto escola,; 23.04.01.02

Médico e psicólogo, Processo de credenciamento, descre-
denciamento e renovação de; 23.04.01.05

Mensal de lacrações de transferências de veículos, Lista; 
23.03.02.01

Modificação de veículo, Processo de USE Processo de alte-
ração das características do veículo; 23.03.02.02

Modificação de veículo, Solicitação de INTEGRA Processo de 
alteração das características do veículo; 23.03.02.02

Motor do veículo, Processo de legalização do número do; 
23.03.04.02

MOTOR DOS VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO NÚME-
RO DE CHASSI E DO; 23.03.04

Motor para veículos fabricados antes de 2008, Processo 
para regularização de USE Processo de legalização do número 
do motor do veículo; 23.03.04.03

Motor, Processo de concessão de autorização para regrava-
ção de chassi ou; 23.03.04.01

Motor, Processo de concessão de autorização para remar-
cação de Chassi ou USE Processo de concessão de autorização 
para regravação de chassi ou motor; 23.03.04.01

Mudança ou adição de categoria na habilitação, Processo 
de USE Processo de alteração de dados na Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.03

Multa por infração à legislação de trânsito, Processo de 
aplicação de penalidade de; 23.06.02.02

Multa por infração à legislação de trânsito, Processo de 
cancelamento de; 23.06.02.03

Multas, 2ª via de documento de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Município ou Estado, Processo de transferência de CNH 
para outro; 23.02.02.01

Município, Processo de transferência de veículo para outro; 
23.03.02.04

Município, Vale placa para transferência de INTEGRA 
Processo de transferência de veículo para outro município; 
23.03.02.04

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

Municípios e outros Estados, Ofício de recebimento de Certi-
ficado de Licenciamento Anual-CLA de outros INTEGRA Processo 
de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Municípios ou outros estados, Guia de remessa de certi-
ficado de licenciamento anual-CLA apreendido para outros; 
23.06.01.02

N
NEGATIVA, APLICAÇÃO DE PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO; 23.06.02
Notificação de autuação por infração à legislação de trânsi-

to INTEGRA Processo de aplicação de penalidade de multa por 
infração à legislação de trânsito; 23.06.02.02

Notificação para regularização da situação processual da 
credenciada; 23.01.02.02

Novos, Vale placa para veículos INTEGRA Processo de regis-
tro e licenciamento de veículos; 23.03.01.12

NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS VEÍCULOS, CON-
TROLE E REGISTRO DO; 23.03.04

Número do motor do veículo, Processo de legalização do; 
23.03.04.02

O
Obra, Processo de registro de curso de capacitação de mão 

de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

Obrigatório, 2ª via de documento de seguro USE Processo 
de emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08

Ocorrência de acidente de trânsito com feridos e vítimas 
fatais, Relatório estatístico anual de; 23.01.04.02

Ofício de recebimento de Certificado de Licenciamento 
Anual-CLA de outros Municípios e outros Estados INTEGRA 
Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Ofícios de liberação de veículo INTEGRA Processo de libera-
ção de veículo apreendido; 23.06.01.06

Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo 
de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de; 23.06.02.01

Origem do registro do veículo para fins judiciais, Requeri-
mento de certidão informando o local de; 23.03.01.15

P
Par de placas referente à lacração de veículos 0 km 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Par de placas referente à relacração de veículo por trans-
ferência de município INTEGRA Processo de transferência de 
veículo para outro Município; 23.03.02.04

Par de placas referente à relacração de veículo por quebra 
do lacre ou furto de placa INTEGRA Processo de emissão de 2ª 
via de documentos; 23.03.01.08

Pátio, Base de dados do Sistema; 23.06.01.01
Penalidade de multa por infração à legislação de trânsito, 

Processo de aplicação de; 23.06.02.02
PENALIDADES E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, 

APLICAÇÃO DE; 23.06.02
Percurso de treinamento para auto-escola, Processo de 

projeto de Iimplantação de área de; 23.05.02.01
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; 23.03.01.06

Permissão Internacional para Dirigir-PID, Processo de; 
23.02.01.07

Permissão para dirigir USE Processo de habilitação inicial de 
condutor; 23.02.01.06

Permissão, Renovação da USE Processo de habilitação 
inicial de condutor; 23.02.01.06

PID, Processo de Permissão Internacional para Dirigir-; 
23.02.01.07

Placa de experiência, Processo de autorização para uso de; 
23.03.03.02

Placa de fabricante, Processo de autorização para uso de; 
23.03.03.03

Placa especial (experiência), Processo para aquisição de 
USE Processo de autorização para uso placa de experiência; 
23.03.03.02

Placa especial (fabricante), Processo para aquisição de 
USE Processo de autorização para uso de placa de fabricante; 
23.03.03.03

Placa para transferência de município, Vale INTEGRA 
Processo de transferência de veículo para outro município; 
23.03.02.04

Placa para veículos novos, Vale INTEGRA Processo de regis-
tro e licenciamento de veículos; 23.03.01.12

Placa reservada, Processo para concessão de; 23.03.03.04
Placa, Processo para apuração de duplicidade de; 

23.03.01.13

Guia para recolhimento de taxas sobre veículos INTEGRA 
Processo para regularização de chassi; 23.03.04.03

H
HABILITAÇÃO DE CONDUTORES (SUBFUNÇÃO); 23.02
Habilitação de estrangeiros no Brasil, Processo de; 

23.02.01.05
Habilitação inicial de condutor, Processo de; 23.02.01.06
Habilitação obtida em outro país, Processo de reconheci-

mento de; 23.02.01.09
Habilitação por embriaguês ou uso de substância psicoa-

tiva, Processo de suspensão da USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoati-
va; 23.02.03.04

HABILITAÇÃO, EXPEDIÇÃO E RENOVAÇÃO DE; 23.02.01
Habilitação, Processo de mudança ou adição de categoria 

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

HABILITAÇÃO, SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE; 23.02.03
I
Implantação de área de percurso de treinamento para auto-

escola, Processo de projeto de; 23.05.02.01
IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE TRÂNSITO, ELABORAÇÃO 

E; 23.05.01
Implantação de planos de trânsito, Processo de; 23.05.01.02
Informando o local de origem do registro do veículo para 

fins judiciais, Requerimento de certidão; 23.03.01.15
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Enti-

dades Estaduais - CADIN ESTADUAL, Processo de análise de 
expedientes do Cadastro; 23.06.02.01

Infração à legislação de trânsito, Processo de aplicação de 
penalidade de multa por; 23.06.02.02

Infração à legislação de trânsito, Processo de cancelamento 
de multa por; 23.06.02.03

Infratores, Dossiê de curso de reciclagem para reabilitação 
de condutores; 23.01.03.01

INFRATORES, REALIZAÇÃO DE CURSOS DE REABILITAÇÃO 
DE CONDUTORES; 23.01.03

Inscrição e cadastramento, Requerimento de INTEGRA Pro-
cesso de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

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

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

Interior do Estado, Processo de projeto de sinalização viária 
para municípios do; 23.05.02.02

IPVA, 2ª via de documento de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Irregularidade administrativa de auto escola, médico e 
psicólogo, Processo de apuração de; 23.04.01.02

Irregularidades em credenciadas, Processo de apuração de; 
23.01.02.03

Irregularidades em credenciadas, Processo de apuração de; 
23.01.02.03

Investigação de confirmação de endereço de candidato à 
habilitação, Relatório de INTEGRA Processo de habilitação inicial 
de condutor; 23.02.01.06

Investigação de confirmação de endereço de candidato à 
habilitação, Relatório de INTEGRA Processo de renovação da 
validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.01.10

J
Judiciais, Requerimento de certidão informando o local de 

origem do registro do veículo para fins; 23.03.01.15
Judicial, Processo de licenciamento com autorização 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículo; 
23.03.01.12

L
Lacração de veículos 0 km, Par de placas referente à 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

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

Lacrações de transferências de veículos, Lista mensal de; 
23.03.02.01

Lacrações de veículos novos, Lista mensal de; 23.03.01.05
Laudo de vistoria de chassi; 23.03.05.02
Laudo de vistoria em trânsito; 23.03.05.03
Legalização do número do motor do veículo, Processo de; 

23.03.04.02
Legislação de trânsito, Processo de aplicação de penalidade 

de multa por Infração à; 23.06.02.02
Legislação de trânsito, Processo de cancelamento de multa 

por infração à; 23.06.02.03
Leilão de veículo retido, removido e apreendido, Processo 

de; 23.06.03.01
LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS; 23.06.03
Liberação de documento apreendido, Processo de; 

23.06.01.05
Liberação de veículo apreendido, Processo de; 23.06.01.06
Liberação de veículo, Ofícios de INTEGRA Processo de libe-

ração de veículo apreendido; 23.06.01.06
LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE 

APREENSÃO, RETENÇÃO, REMOÇÃO E; 23.06.01
Licença especial de trânsito, Processo de concessão de; 

23.02.01.04
Licenciamento Anual-CLA apreendido para outros muni-

cípios ou outros estados, Guia de remessa de certificado de; 
23.06.01.02

Licenciamento Anual-CLA de outros Municípios e outros 
Estados, Ofício de recebimento de Certificado de INTEGRA Pro-
cesso de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Licenciamento com autorização judicial, Processo de 
INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículo; 
23.03.01.12

Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para emissão de 
2a via de Certificado de Registro de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS (SUBFUNÇÃO); 23.03
Licenciamento de veículos, Processo de registro e; 

23.03.01.12
Licenciamento, 2ª via de documento de USE Processo de 

emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Lista mensal de CNHs notificadas; 23.02.03.01
Lista mensal de lacrações de transferências de veículos; 

23.03.02.01
Lista mensal de lacrações de veículos novos; 23.03.01.05
Livro de controle de entrega de placas para eliminação; 

23.03.03.01
Livro de registro de alunos de auto escola INTEGRA Proces-

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

Livro ou folhas de registro de movimento de entrada e 
saída de veículos e de uso de placas de experiência INTEGRA 
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação 
de empresas de desmonte de veículos e comercialização de suas 
peças; 23.04.01.08

Livros de atas de exames teórico e prático; 23.02.01.02
Local de origem do registro do veículo para fins judiciais, 

Requerimento de certidão informando o; 23.03.01.15
M
Mão de obra, Processo de registro de curso de capacitação 

de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

dalete.r
Retângulo
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Considerando que esta Unidade não dispõe de meios físicos 
e operacionais devido a escassez de funcionários, materiais;

Considerando a existência de elevado número de veículos 
nas condições acima, existentes no pátio sob jurisdição desta 
119ªCiretran; o Delegado de Polícia Dr.

Resolve:
Art. 1°. Promover, nos exatos termos da Portaria Detran/

SP 938/2006, suas alterações e demais legislações em vigor, a 
venda em Leilão público dos veículos que com base no artigo 
328, da Lei 9503/97, encontram-se removidos, apreendidos ou 
retidos no Pátio desta cidade, na jurisdição desta Ciretran.

Art. 2°. Os veículos que apresentarem adulteração ou 
remarcação de chassi serão retirados do leilão e colocados à 
disposição da autoridade competente de polícia judiciária que 
diligenciará quanto à origem dos mesmos;

Art. 3°. Serviço de processamento de dados da 
119ªCIRETRAN PEDREGULHO, deste Município, emitirá extratos 
referentes ao cadastro dos veículos a serem leiloados, com 
base na numeração do chassi e motor quando houver, para 
verificação de possível queixa de crimes patrimoniais ou possível 
interesse da Corregedoria do Detran, hipóteses em que serão 
retirados do leilão.

Art. 4°. Não poderão ser leiloados os veículos automotores 
que apresentem adulteração de chassi, ou estiverem a disposi-
ção ou sejam de interesse da Justiça ou de Autoridade Policial, 
exceto se a autoridade competente o consentir.

Art. 5°. Serão notificados os proprietários constantes dos 
registros dos referidos veículos para que, dentro de 20 dias a 
contar da data da notificação, providenciem a retirada de seu 
veículo, saldando os débitos relativos a multas, taxas devidas, 
despesas com remoção, apreensão, depósito e estadia, bem 
como notificação por via Postal ou Edital e AR.

Art. 6°. Não havendo manifestação do notificado, publicar-
se à a notificação por edital: uma vez no Diário Oficial do Estado 
e duas vezes na imprensa local, para fim de, no prazo de 30 dias, 
retirarem o seu veículo.

Art. 7°. Do edital constarão:
I - o nome do proprietário do veiculo;
II - identificação do detentor de gravame, de garantia ou 

beneficio.
III - caractere da placa e do chassi marca/ modelo e no ano 

de fabricação do veículo, quando possível sua identificação;
IV - local do deposito do veiculo, e
V - expressa disposição de que o não cumprimento das 

exigências legais para a retirada do veiculo implicara na venda 
do veiculo em leilão.

Art. 8°. A Comissão de leilão terá como Presidente o Dr. e 
será composta por 2 membros: secretário o Sr. THALES RODRIGO 
VALÉCIO RG 43.184.510-4 SSP/SP; – Oficial Administrativo e 
JOSÉ ADOLFO FERREIRA RG 17.452.152 SSP/SP - Agente Policial.

Fica designado Perito (a) Avaliador (a) Sr(a) Renato Walde-
mar Bartz, RG 1.793.676 SSP/SP, ao qual caberá mediante termo 
de compromisso, todos os atos previstos nos artigos 8° e 10º da 
Portaria Detran 938/06, e demais legislações vigentes;

Art. 9°. Os veículos vendidos na condição de sucata não 
terão direito a documentos, devendo a Ciretran efetuar os regis-
tros necessários e promover as baixas dos veículos de acordo 
com as normas vigentes.

Art. 10. Fica designado Leiloeiro Oficial nos termos da legis-
lação em vigor, o Sr. Luciano Borges Bernabé, conforme sorteio 
publicado no D.O. 231 de 07 de dezembro 2013, matriculado 
na junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 879, 
que cumprirá as funções determinadas pela Portaria Detran SP/ 
938/06, conforme carta de autorização para venda em leilão 
expedida pelo presidente da comissão;

Art. 11. No ato do leião o comprador deverá depositar o 
equivalente a 25% de sinal sobre valor do veículo arrematado, e 
mais 5% de correspondente à comissão de leiloeiro; os 75% res-
tantes deverão ser liquidados em 24 horas, através de depósito 
bancário. O não cumprimento no prazo estipulado incidirá perda 
do sinal em favor do comitente, de acordo com o artigo 39 do 
decreto Federal 21.981/32;

Art. 12. A Comissão de Leilão providenciará para que as 
multas, taxas devidas e as despesas do leilão sejam recolhidas 
aos respectivos credores, bem como o destino do saldo final, 
observando os dispositivos do artigo 29 em todos os seus inci-
sos e parágrafos, e artigos 30 e 31 da Portaria Detran 938/06 e 
Portaria 1767/10;

Art. 13. O leiloeiro, decorridos quinze (15)dias da data da 
realização do leilão, impreterivelmente, realizará prestação de 
contas, por veiculo ou lote, em conformidade do artigo 28 e 
paragráfo único da Portaria Detran 938/06;

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 CENTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
 Extrato de Contrato
Contrato 055/2014 - Processo 053.033-6/2014- Parecer 

Jurídico 090/2014
Contratante: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/SP
Contratada: El Shadai Comércio de Materiais de Segurança 

Serviços de Portaria e Limpeza em Geral Ltda.
Objetivo: Prestação de serviços complementares e aces-

sórios de recepção compreendendo o desenvolvimento das 
atividades de orientação, informação e atendimento prévio na 
Ciretran de Osasco/SP.

Vigência: 15 meses
Contrato assinado em: 20-03-2014
Valor: R$ 2.654.784,00
Categoria Função Programática: 04125440949900000

 FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE 
ANÁLISE DE DADOS

 Comunicado
Em cumprimento ao Artigo 5º da Lei Federal n.º 8.666/93, 

apresentamos justificativa das alterações na ordem cronológica 
dos pagamentos realizados no mês de Fevereiro de 2014.

Os pagamentos relacionados abaixo não foram efetuados 
no vencimento devido ao credor estar registrado no CADIN 
Estadual.

UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR

291201 2014PD00348 225.000,00
291201 2014PD00349 36.162,73
291201 2014PD00350 32.361,68
291201 2014PD00188 11.257,65
 TOTAL R$304.782,06

 FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

 Extrato de Contrato
Processo FPFL nº 0043/2014 - Contratante: Fundação 

Prefeito Faria Lima – CEPAM. Contratado: Douglas José Fidal-
go. Termo de Contrato nº 13/2014, datado de 21/03/2014, de 
prestação, pelo Leiloeiro Contratado, de serviços de alienação 
de dois veículos de propriedade da Fundação, descritos na 
Cláusula Primeira, com fundamento no art. 25, caput, da Lei 
federal 8.666/93, com as alterações posteriores, publicado no 
DOE de 14/03/2014, conforme instrução dos autos. Vigência do 
Contrato: com início na data de sua assinatura (21/03/2014) cujo 
término fica condicionado ao sucesso do leilão.

Treinamento para auto-escola, Processo de projeto de Iim-
plantação de área de percurso de; 23.05.02.01

U
Unidades da Administração Pública e Consulados, Processo 

de sinalização de áreas de segurança das; 23.05.02.03
Uso de placa de experiência, Processo de autorização para; 

23.03.03.02
Uso de placa de fabricante, Processo de autorização para; 

23.03.03.03
Uso de substância psicoativa, Processo de suspensão da 

habilitação por embriaguês ou USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoa-
tiva; 23.02.03.04

Uso de substância psicoativa, Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou; 23.02.03.04

V
Vale placa para transferência de município INTEGRA Proces-

so de transferência de veículo para outro município; 23.03.02.04
Vale placa para veículos novos INTEGRA Processo de regis-

tro e licenciamento de veículos; 23.03.01.12
Veículos 0 km, Par de placas referente à lacração de 

INTEGRA Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

Veículo 0 km até o seu destino, Conduzir USE Processo de 
concessão de licença especial de trânsito; 23.02.01.04

Veículo apreendido, Processo de liberação de; 23.06.01.06
Veículo apreendido, Processo de recolhimento de; 

23.06.01.07
Veículo apreendido, Processo para desbloqueio de USE Pro-

cesso de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06
Veículo de aluguel, Processo de Matrícula a Termo de; 

23.03.01.11
Veículo para fins judiciais, Requerimento de certidão infor-

mando o local de origem do registro do; 23.03.01.15
Veículo para outro município, Processo de transferência de; 

23.03.02.04
Veículo para regularização, Processo de retenção de; 

23.06.01.09
Veículo retido, removido e apreendido, Processo de leilão 

de; 23.06.03.01
Veículo, Formulário de vistoria de; 23.03.05.01
Veículo, Ofícios de liberação de INTEGRA Processo de libe-

ração de veículo apreendido; 23.06.01.06
Veículo, Processo de alteração das características do; 

23.03.02.02
Veículo, Processo de legalização do número do motor do; 

23.03.04.03
Veículo, Processo de modificação de USE Processo de alte-

ração das características do veículo; 23.03.02.02
Veículo, Processo de transferência de propriedade de; 

23.03.02.03
Veículo, Processo para baixa por exportação de; 23.03.01.14
Veículo, Solicitação de modificação de INTEGRA Processo de 

alteração das características do veículo; 23.03.02.02
Veículo-CRLV, Processo para emissão de 2a via de Certifica-

do de Registro de Licenciamento de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Veículo-CRV, Processo de emissão de Certificado de Regis-
tro de USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

VEÍCULOS (SUBFUNÇÃO), LICENCIAMENTO DE; 23.03
VEÍCULOS APREENDIDOS, LEILÃO DE; 23.06.03
Veículos de desmonte e suas peças, Relatório mensal de 

entrada e saída de INTEGRA Processo de credenciamento, 
descredenciamento e renovação de empresas de desmonte de 
veículos e comercialização de suas peças; 23.04.01.08

Veículos de transporte escolar, Processo de expedição de 
autorização destinada aos; 23.03.01.10

VEÍCULOS E CONDUTORES, FISCALIZAÇÃO DE; 23.06
VEÍCULOS E DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO, 

RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE; 23.06.01
Veículos fabricados antes de 2008, Processo para regulari-

zação de motor para USE Processo de legalização do número do 
motor do veículo; 23.03.04.03

Veículos novos, Lista mensal de lacrações de; 23.03.01.05
Veículos novos, Vale placa para INTEGRA Processo de regis-

tro e licenciamento de veículos; 23.03.01.12
VEÍCULOS, CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO 

E ELIMINAÇÃO DAS PLACAS E PLAQUETAS PARA OS; 23.03.03
VEÍCULOS, CONTROLE E REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI 

E DO MOTOR DOS; 23.03.04
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 

Processo de autorização de placa de experiência; 23.03.03.02
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 

Processo de autorização de placa de fabricante; 23.03.03.03
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 

Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 

Processo de liberação de documento apreendido; 23.06.01.05
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 

Processo de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06
Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTE-

GRA Processo de Permissão Internacional para Dirigir-PID; 
23.02.01.07

Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 
Processo de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.11

Veículos, Guia para recolhimento de taxas sobre INTEGRA 
Processo para regularização de chassi; 23.03.04.03

Veículos, Lista mensal de lacrações de transferências de; 
23.03.02.01

Veículos, Processo de apreensão de; 23.06.01.04
Veículos, Processo de credenciamento de empresa para 

fornecimento de placas especiais de; 23.04.01.03
Veículos, Processo de registro e licenciamento de; 

23.03.01.12
Veículos, Processo de remoção de; 23.06.01.08
VEÍCULOS, TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE; 23.03.02
VEÍCULOS, VISTORIA DE; 23.03.05
Venda de veículo, Processo de comunicação de; 23.03.01.07
Via original do CRLV, Processo de emissão de outra; 

23.03.01.09
Viária para municípios do interior do Estado, Processo de 

projeto de sinalização; 23.05.02.02
Vistoria de chassi, Laudo de; 23.03.05.02
Vistoria de veículo, Formulário de; 23.03.05.01
VISTORIA DE VEÍCULOS; 23.03.05
Vistoria em trânsito, Laudo de; 23.03.05.03
Vítimas fatais, Boletim de ocorrência de acidente de trânsito 

com feridos e; 23.01.04.01
Vítimas fatais, Relatório estatístico anual de ocorrência de 

acidente de trânsito com feridos e; 23.01.04.02

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 CIRETRANS
 119ª Ciretran - Pedregulho
 Portaria do Diretor, de 21-3-2014
Considerando o disposto na lei Federal 6.575, de 30-09-

78, bem como o artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro e 
Resolução 178/05 do Contran e em especial a Portaria Detran/
SP 938/06, de 24-05-2006, normas estas que dispõem sobre o 
depósito e venda em Leilão Público dos veículos retidos, apren-
didos e removidos aos pátios;

Considerando que a Portaria Detran 1767 de 18-11-2010 
revogou os incisos I, II, III, e IV do artigo 29 da Portaria Detran 
9238/2006;

Renovação e registro de cursos de instituições ou entidades 
de ensino para candidatos e condutores, Processo de credencia-
mento, descredenciamento,; 23.04.01.06

Renovação e registro de cursos de instituições ou entidades 
de ensino para profissionais, Processo de credenciamento, des-
credenciamento,; 23.04.01.07

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

Requerimento de inscrição e cadastramento INTEGRA Pro-
cesso de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

Requerimento para atualização do CRV USE Processo de 
transferência de veículo para outro Município; 23.03.02.04

Reservada, Processo para concessão de placa; 23.03.03.04
Retenção de veículo para regularização, Processo de; 

23.06.01.09
RETENÇÃO, REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E 

DOCUMENTOS, CONTROLE DE APREENSÃO,; 23.06.01
Retido, removido e apreendido, Processo de leilão de veí-

culo; 23.06.03.01
Roubo ou furto de documentos do DETRAN, Comunicado 

dos Correios referente a USE Comunicado (06.01.10.01 – TTD-
Meio)

S
Segurança das unidades da Administração Pública e Consu-

lados, Processo de sinalização de áreas de; 23.05.02.03
Seguro obrigatório, 2ª via de documento de USE Processo de 

emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.08
Serviços de emplacamento, lacração e relacração de placas 

e tarjetas, Processo de credenciamento para prestação de; 
23.04.01.04

SERVIÇOS, CREDENCIAMENTO E REGISTRO DE PRESTADO-
RES DE; 23.04.01

SERVIÇOS, GERENCIAMENTO DE PRESTADORES DE; 23.04
Sinalização de áreas de segurança das unidades da Admi-

nistração Pública e Consulados, Processo de; 23.05.02.03
Sinalização viária para municípios do interior do Estado, 

Processo de projeto de; 23.05.02.02
SINALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS 

DE; 23.05.02
Sistema de cadastro de veículos, Base de dados do; 

23.03.01.01
Sistema de gerenciamento do cadastro de registro de veícu-

los e-CRVsp, Base de dados do; 23.03.01.02
Sistema e-CNHsp, Base de dados do; 23.02.01.01
Sistema e-lacraçãosp, Base de dados do; 23.04.01.01
Sistema escolar, Base de dados do; 23.03.01.03
Sistema Pátio, Base de dados do; 23.06.01.01
Situação processual da credenciada, Notificação para regu-

larização; 23.01.02.02
Solicitação de alteração de endereço no mesmo Município; 

23.02.02.02
Solicitação de correção de erro na emissão de documento, 

Formulário de; 23.03.01.04
Solicitação de modificação de veículo INTEGRA Processo de 

alteração das características do veículo; 23.03.02.02
Substância psicoativa, Processo de suspensão da habilita-

ção por embriaguês ou uso de USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoati-
va; 23.02.03.04

Substância psicoativa, Processo de suspensão do direito de 
dirigir por embriaguês ou uso de; 23.02.03.04

Suspensão da habilitação por embriaguês ou uso de subs-
tância psicoativa, Processo de USE Processo de suspensão do 
direito de dirigir por embriaguês ou uso de substância psicoa-
tiva; 23.02.03.04

Suspensão do direito de dirigir por embriaguês ou uso de 
substância psicoativa, Processo de; 23.02.03.04

Suspensão do direito de dirigir por pontuação, Processo 
de; 23.02.03.05

SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 23.02.03
T
Tarjetas, Processo de credenciamento para prestação de 

serviços de emplacamento, lacração e relacração de placas e; 
23.04.01.04

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de autorização de placa de experiência; 23.03.03.02

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de autorização de placa de fabricante; 23.03.03.03

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de liberação de documento apreendido; 23.06.01.05

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTE-
GRA Processo de Permissão Internacional para Dirigir-PID; 
23.02.01.07

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.11

Taxas sobre veículos, Guia para recolhimento de INTEGRA 
Processo para regularização de chassi; 23.03.04.03

Técnicos, Desenhos; 23.05.01.01
TERCEIROS, CONTROLE DE CURSOS E CAMPANHAS REALI-

ZADAS POR; 23.01.02
TRÁFEGO, ENGENHARIA DE; 23.05
Transação 204 USE Processo de transferência de veículo 

para outro Município; 23.03.02.04
Transferência de CNH para outro Município ou Estado, 

Processo de; 23.02.02.01
Transferência de município, Par de placas referente à rela-

cração de veículo por INTEGRA Processo de transferência de 
veículo para outro município; 23.03.02.04

Transferência de município, Vale placa para INTEGRA 
Processo de transferência de veículo para outro município; 
23.03.02.04

Transferência de pontuação USE Processo de aplicação 
de penalidade de multa por infração à legislação de trânsito; 
23.06.02.02

Transferência de propriedade de veículo, Processo de; 
23.03.02.03

Transferência de veículo para outro município, Processo de; 
23.03.02.04

Transferência, 2ª via de documento de USE Processo de 
emissão de 2ª via de documentos; 23.03.01.09

Transferência, Processo para emissão de 2a via de docu-
mento de; 23.03.02.05

Transferências de veículos, Lista mensal de lacrações de; 
23.03.02.01

TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE REGISTRO DA CARTEI-
RA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH; 23.02.02

TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE VEÍCULOS; 23.03.02
TRÂNSITO, EDUCAÇÃO PARA O; 23.01
TRÂNSITO, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLANOS 

DE; 23.05.01
Trânsito, Laudo de vistoria em; 23.03.05.03
TRÂNSITO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA 

O; 23
Trânsito, Processo de aplicação de penalidade de multa por 

Infração à legislação de; 23.06.02.02
Trânsito, Processo de cancelamento de multa por infração à 

legislação de; 23.06.02.03
Trânsito, Processo de implantação de planos de; 23.05.01.02
Trânsito, Programa educativo para o; 23.01.01.01
Transporte escolar, Processo de autorização de USE Pro-

cesso de expedição de autorização destinada aos veículos de 
transporte escolar; 23.03.01.10

Recolhimento da CNH por doença ou morte, Bloqueio e USE 
Processo de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de autorização de placa de experiência; 23.03.03.02

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de autorização de placa de fabricante; 23.03.03.03

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de habilitação inicial de condutor; 23.02.01.06

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de liberação de documento apreendido; 23.06.01.05

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de liberação de veículo apreendido; 23.06.01.06

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTE-
GRA Processo de Permissão Internacional para Dirigir-PID; 
23.02.01.07

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo de solicitação de 2a via da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH; 23.02.01.11

Recolhimento de taxas sobre veículo, Guia para INTEGRA 
Processo para regularização de chassi; 23.03.04.03

Recolhimento de veículo apreendido, Processo de; 
23.06.01.07

Recolhimento ou remoção, Comprovante de INTEGRA Pro-
cesso de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Recolhimento ou remoção, Comprovante de INTEGRA Pro-
cesso de apreensão de veículos; 23.06.01.04

Reconhecimento de habilitação obtida em outro país, Pro-
cesso de; 23.02.01.09

REGISTRO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH, 
TRANSFERÊNCIAS E ALTERAÇÕES DE; 23.02.02

Registro de alunos de auto escola, Livro de INTEGRA Proces-
so de credenciamento, descredenciamento, renovação e registro 
de cursos de instituições ou entidades de ensino para candidatos 
e condutores; 23.04.01.06

Registro de curso de capacitação de mão de obra, Processo 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais; 23.04.01.07

Registro de curso de especialização de condutores, Processo 
de USE Processo de credenciamento, descredenciamento, reno-
vação e registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para candidatos e condutores; 23.04.01.06

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

Registro de cursos de instituições ou entidades de ensino 
para profissionais, Processo de credenciamento, descredencia-
mento, renovação e; 23.04.01.07

Registro de Licenciamento de Veículo-CRLV, Processo para 
emissão de 2a via de Certificado de USE Processo de emissão de 
2ª via de documentos; 23.03.01.08

Registro de movimento de entrada e saída de veículos e 
de uso de placas de experiência, Livro ou folhas de INTEGRA 
Processo de credenciamento, descredenciamento e renovação 
de empresas de desmonte de veículos e comercialização de suas 
peças; 23.04.01.08

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, CREDENCIA-
MENTO E; 23.04.01

Registro de Veículo-CRV, Processo de emissão de Certifi-
cado de USE Processo de registro e licenciamento de veículos; 
23.03.01.12

REGISTRO DO NÚMERO DE CHASSI E DO MOTOR DOS 
VEÍCULOS, CONTROLE E; 23.03.04

Registro do veículo para fins judiciais, Requerimento de 
certidão informando o local de origem do; 23.03.01.15

Registro e licenciamento de veículos, Processo de; 
23.03.01.12

Regravação de chassi ou motor, Processo de concessão de 
autorização para; 23.03.04.01

Regularização da situação processual da credenciada, Noti-
ficação para; 23.01.02.02

Regularização de chassi, Processo para; 23.03.04.03
Regularização de motor para veículos fabricados antes de 

2008, Processo para USE Processo de legalização do número do 
motor do veículo; 23.03.04.03

Regularização, Processo de retenção de veículo para; 
23.06.01.09

Relacração de placas e tarjetas, Processo de credencia-
mento para prestação de serviços de emplacamento, lacração 
e; 23.04.01.04

Relacração de veículo por quebra do lacre ou furto de placa, 
Par de placas referente à INTEGRA Processo de emissão de 2ª via 
de documentos; 23.03.01.08

Relacração de veículo por transferência de município, Par de 
placas referente à INTEGRA Processo de transferência de veículo 
para outro Município; 23.03.02.04

Relatório anual de atividades referentes a educação para o 
trânsito; 23.01.01.02

Relatório de fiscalização de duplicidade de placas INTEGRA 
Processo de apuração de duplicidade de placas; 23.03.01.13

Relatório de investigação de confirmação de endereço de 
candidato à habilitação INTEGRA Processo de habilitação inicial 
de condutor; 23.02.01.06

Relatório de investigação de confirmação de endereço de 
candidato à habilitação INTEGRA Processo de renovação da 
validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH; 23.02.01.10

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

Relatório estatístico mensal; 23.01.04.03
Relatório mensal de entrada e saída de veículos de des-

monte e suas peças INTEGRA Processo de credenciamento, 
descredenciamento e renovação de empresas de desmonte de 
veículos e comercialização de suas peças; 23.04.01.08

Remarcação de chassi ou motor, Processo de concessão de 
autorização para USE Processo de concessão de autorização 
para regravação de chassi ou motor; 23.03.04.01

Remessa de Certificado de Licenciamento Anual-CLA apre-
endido para outros municípios ou outros estados, Guia de; 
23.06.01.02

Remoção, Comprovante de recolhimento ou INTEGRA Pro-
cesso de apreensão de documentos; 23.06.01.03

Remoção, Comprovante de recolhimento ou INTEGRA Pro-
cesso de apreensão de veículos; 23.06.01.04

Remoção de veículos, Processo de; 23.06.01.08
REMOÇÃO E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS E DOCUMENTOS, 

CONTROLE DE APREENSÃO, RETENÇÃO,; 23.06.01
Removido e apreendido, Processo de leilão de veículo 

retido,; 23.06.03.01
Renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, Pro-

cesso de; 23.02.01.10
Renovação da permissão USE Processo de habilitação inicial 

de condutor; 23.02.01.06
Renovação de auto escola, Processo de USE Processo de 

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

Renovação de auto escola, Processo de USE Processo de 
credenciamento, descredenciamento, renovação e registro de 
cursos de instituições ou entidades de ensino para profissionais; 
23.04.01.07

RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO, EXPEDIÇÃO E; 23.02.01
Renovação de empresas de desmonte de veículos e comer-

cialização de suas peças, Processo de credenciamento, descre-
denciamento e; 23.04.01.08

Renovação de médico e psicólogo, Processo de credencia-
mento, descredenciamento e; 23.04.01.05
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