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 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-58, de 6-8-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha da Chefe e 
da Vice-Chefe do Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem, da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral 
da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha da Chefe e da Vice Chefe 

do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica realizada na 
forma de chapa, por meio de sistema eletrônico, podendo, em 
caráter excepcional, ser utilizado o sistema de votação turnos 
de votação, por meio de sistema eletrônico, podendo, em caráter 
excepcional, ser utilizado o sistema de votação convencional 
com cédulas de papel, de acordo com as regras dos artigos 12 
a 15 desta Portaria.

Parágrafo Único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 10h às 14h 

do dia 9-9-2019.
Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 

absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno 
entre as duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que 
obtiver maioria simples.

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será iniciado 30 minutos após a proclamação do resultado 
do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 60 minutos 
para a votação.

Das Inscrições
Artigo 4º - As candidatas a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 12 a 
21-8-2019, o pedido de inscrição das chapas, mediante requeri-
mento assinado por ambos e dirigido à Chefe do Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - A Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do 
dia 22-8-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-
rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 23-8-2019 a 2-9-2019, nos moldes do 
estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão 
ser apresentadas candidaturas compostas também de Professo-
res Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - A Chefe do Departamento divulgará, às 10 
horas do dia 3-9-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas 
que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 6º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 3-9-2019.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 7º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos elei-

tores, no dia da eleição, em seu e-mail institucional, para cada 
um dos turnos, o endereço eletrônico do sistema de votação e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 9º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pela Chefe do Departamento, presidida por um docente, que terá 
dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do 
corpo docente ou administrativo. A urna ficará alocada na sala 
306 nos períodos indicados nos artigos 2º e 3º.

Artigo 10 - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 11 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas das candidatas elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

Da Apuração
Artigo 12 - A apuração dos votos físicos terá início imedia-

tamente após o término da votação, pela própria mesa receptora 
de votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número 
deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 13 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 14 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 15 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria da candidata a Chefe;
II - a mais alta categoria da candidata a Vice-Chefe;
III - o maior tempo de serviço docente na USP da candidata 

a Chefe;
IV - o maior tempo de serviço docente na USP da candidata 

a Vice-Chefe.
Disposições Finais
Artigo 13 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora da Unidade.

Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.458, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1163361, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-7.181/2018, fica redistribuído da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto para a Reitoria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 31-10-2018 (Proc. USP 
10.1.23.60.6).

Portaria GR-7.459, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1170686, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-5088/2011, fica redistribuído do Instituto de Física de São 
Carlos para a Faculdade de Medicina.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 3-7-2018 (Proc. USP 
12.1.658.76.0).

Portaria GR-7.460, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1134833, Superior 1 A, 
criado pela Lei Complementar 1.074/2008 e distribuído pela 
Portaria GR-5.311/2011, fica redistribuído da Agência USP de 
Inovação para a Reitoria, a partir de 2-4-2015, e da Reitoria para 
o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a 
partir de 15-1-2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 11.1.30224.1.5).

Portaria GR-7.461, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1170929, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.558/2014, fica redistribuído da Faculdade de Educação 
para o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-12-2018 (Proc. USP 
12.1.1336.8.1).

Portaria GR-7.462, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1173936, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.691/2015, fica redistribuído da Faculdade de Ciências Far-
macêuticas para o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12-11-2018 (Proc. USP 
13.1.1317.5.3).

Portaria GR-7.463, de 6-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O Emprego Público 1133152, Superior 1 A, 
criado pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela 
Portaria GR-5.566/2012, fica redistribuído do Centro de Práticas 
Esportivas da Universidade de São Paulo para a Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 3-12-2018 (Proc. USP 
05.1.4462.1.3).

 Portaria GR-7.464, de 6-8-2019

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica distribuído, junto à Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades, no Curso de Obstetrícia, 1 (um) cargo de Profes-
sor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP.

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

Portaria GR-7.465, de 6-8-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto ao Instituto de Psico-
logia, nos Departamentos a seguir relacionados, 3 (três) cargos 
de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP, 
como segue:
Departamentos Qtde. de cargos
Psicologia Social e do Trabalho 1
Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade 1
Psicologia Clínica 1

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

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Extrato de Acordo de Gestão
Processo USP 18.1.20947.1.0
Parecer Jurídico: PGUSP-USP em 31-01-2019.
Partícipes: Universidade de São Paulo, Instituto de Pesquisas 

em Energia Nuclear / Comissão Nacional de Energia Nuclear 
- IPEN/CNEN e o Centro de Inovação Empreendedorismo e 
Tecnologia - CIETEC.

Objeto: Acordo de Gestão com a finalidade de definir os 
critérios e a relação das entidades públicas USP e CNEN/IPEN, 
conforme convênio firmado entre si, com o CIETEC quanto ao 
desenvolvimento e à execução das atividades da Incubadora de 
Base Tecnológica de São Paulo.

Data da assinatura: 03-07-2019
Vigência: 5 anos.

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Acordo
Proc. USP 2019.1.12192.1.5.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Université Polyte-

chnique Hauts-de-France" (França).
Objeto: Cooperação acadêmica entre as partes, em áreas 

de mútuo interesse.
Vigência: De 17-7-2019 a 16-7-2024.
Data da assinatura: 17-7-2019.

cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1808/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54246-E 25/07/2019 CUB 9810 RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1809/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54245-E 25/07/2019 CVP 6902 JCG TERRAPLENAGEM E COMERCIO DE 
   MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1810/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54275-D 02/08/2019 GDY 5339 LUIZ MARIA DA SILVA

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despacho do Coordenador, de 5-8-2019
Com fundamento nas competências delegadas pelo artigo 

1º, inciso II, letra “a”, da Resolução STM – 046, de 06.07.05, 
aprovo as alterações de características operacionais da linha 
metropolitana abaixo relacionada:

Processo STM - 029975/2018 - Interessado: Consórcio 
Unileste - Assunto: Prorrogação da paralisação temporária da 
linha C-474TRO-000-R. Aprovo a prorrogação da paralisação 
temporária, por mais um período de 180 (cento e oitenta) dias 
da linha C-474TRO-000-R, Guararema (Terminal Rodoviário de 
Guararema) – Mogi das Cruzes (Terminal Rodoviário Geraldo 
Scavone), via Guararema (Chácara Guanabara), conforme folhas 
constantes do presente processo.

 Despachos do Coordenador, de 31-7-2019
Com fundamento nas competências delegadas pelo artigo 

1º, inciso II, letra “a”, da Resolução STM – 046, de 06.07.05, 
aprovo as alterações de características operacionais das linhas 
metropolitanas abaixo relacionadas:

Processo STM – 0225988/2018 - Interessado: Empresa 
de Ônibus Pássaro Marron S/A - Assunto: Alteração de carac-
terísticas operacionais da linha C-5317TRO-000-R. Aprovo as 
alterações de horários da linha C-5317TRO-000-R, Roseira 
(Terminal Rodoviário de Roseira) – Aparecida (Terminal Rodo-
viário de Aparecida), para o Serviço Complementar (Derivação) 
C-5317DV1-000-R, Roseira (Terminal Rodoviário de Roseira) 
– Aparecida (Terminal Rodoviário de Aparecida), via Roseira 
(Barretinho), conforme folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 01386634/2019 - Interessado: Empresa 
Expresso São Bernardo do Campo Ltda - Assunto: Alteração de 
características operacionais da linha C-156TRO-000-R. Apro-
vo as alterações de horários, frota conjunta e tecnologia de 
frota, passando de ônibus urbanos para ônibus urbano porta 
esquerda da linha C-156TRO-000-R, Diadema (Eldorado) – São 
Bernardo do Campo (Baeta Neves), via São Bernardo do Campo 
(Paço Municipal), para o Serviço Complementar (Bifurcação) 
C-156BI1-000-C, Diadema (Eldorado) – São Bernardo do Campo 
(Baeta Neves), via São Bernardo do Campo (Sonda Supermerca-
do), alteração de horários, frota, frota conjunta e alteração de 
tecnologia de frota, passando de ônibus urbanos para ônibus 
urbano porta esquerda, para o Serviço Complementar (Viagens 
Parciais) C-156VP1-000-C, Diadema (Eldorado) – São Bernardo 
do Campo (Paço Municipal), alteração de horários e tecnologia 
de frota, passando de ônibus urbanos para ônibus urbano porta 
esquerda, conforme folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 068099/2018 - Interessado: Empresa 
Expresso São Bernardo do Campo Ltda - Assunto: Alteração de 
características operacionais da linha C-255TRO-000-R. Aprovo 
as alterações de horários, frota conjunta e tecnologia de frota 
passando de ônibus urbanos para ônibus urbano porta esquerda 
da linha C-255TRO-000-R, Diadema (Jardim Padre Anchieta) 
– São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano de São 
Bernardo do Campo), via São Bernardo do Campo (Sonda Super-
mercado), conforme folhas constantes do presente processo.

 Comunicado
O Coordenador de Transporte Coletivo faz saber que foram 

emitidas as Ordens de Serviço Metropolitano abaixo relaciona-
das, e que no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar desta data, 
as empresas operadoras deverão retirar os referidos documentos 
na STM/CTC – Rua Boa Vista, 175, Bloco A, 12º andar, e ope-
racionalizar as alterações, sob pena de aplicação das sanções 
previstas na legislação.

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – RMSP

OSM LINHA EMPRESA

19 156 Empresa Expresso São Bernardo do Campo Ltda
12 255 Empresa Expresso São Bernardo do Campo Ltda

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE - RMVPLN

OSM LINHA EMPRESA

07 5317 Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução ST 16/2019, de 06-08-2019

Instaura procedimento de Apuração preliminar

O Secretário de Turismo do Estado de São Paulo RESOLVE:
Artigo 1º - Fica constituída Comissão de Apuração Preli-

minar visando atender a recomendação da Corregedoria Geral 
de Administração no Relatório de Conformidade e Gestão 
209/2018 e Relatório 123/2016 referente ao processo ST 
043/2011 da Secretaria de Turismo.

Parágrafo Único – Integram a Comissão, sob a presidência 
do primeiro, os seguintes servidores.

I- Paulo Roberto Pacheco Mendonça, RG: 22.690.354-0,
II- Sidney Arruda Nascimento, RG:21.214.356-6,
III- Joyce Borges Galdino, RG:34.574.641-7
Artigo 2º - No prazo de 15 dias a Comissão deverá apre-

sentar a este Gabinete relatório de conclusão dos trabalhos 
ou relatório parcial, bem como recomendações com pedido de 
prorrogação de prazo devidamente justificado.

Artigo 3º - A presente resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação

e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 60 - Inciso II.Condução do 
Veículo por pessoa não habilitada.

PR-RMSP/TCR/1797/19
APRC Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
5085-A 01/08/2019 GGM 7409 ANTONIO BARBOZA COTIA EIRELI - ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1798/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54256-A 29/07/2019 FOI 0668 ALEXANDRE RODRIGUES TRANSPORTES 
   EIRELI
54259-A 30/07/2019 GQC 3979 MARIA GORETE DOS SANTOS
54262-A 30/07/2019 DDO 5637 J C D GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
54264-A 30/07/2019 EJY 0414 LUIZ CANTUARIO ALVES
54267-A 31/07/2019 EJW 2170 VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA
54268-A 31/07/2019 GDV 0022 EDILSON NEY PEREIRA DA CRUZ

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1799/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54243-C 24/07/2019 ETL 1640 LUCILANE RODRIGUES DA SILVA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/1800/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54242-C 24/07/2019 BTB 7363 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1801/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54269-C 31/07/2019 DBB 4398 SIDNEI VITORIANO

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/1802/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54260-C 30/07/2019 BUD 7946 HORTOVANS LOCADORA LTDA - ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1803/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54261-C 30/07/2019 NPY 8662 ROBSON ALVES PESSANHA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1804/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54251-C 26/07/2019 DJE 5958 FERNANDO GUERRA DE SOUSA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1805/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54238-C 23/07/2019 FCC 0207 ADILSON PAFUME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1806/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54265-E 31/07/2019 DTB 5043 ANDREZA APARECIDA SABATISTA VENTURA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1807/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54266-E 31/07/2019 DTA 5465 MANOEL RAMOS GAUDENCIO 
   TRANSPORTES

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
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