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Artigo 1º – Fica aprovado o Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Alergia e Imunopatologia, constante do 
anexo da presente Resolução.

Artigo 2º – A opção pelo presente Regulamento, em con-
formidade com o novo Regimento de Pós-Graduação, poderá 
ocorrer em até 12 meses, a partir da data de publicação desta 
Resolução.

Artigo 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Artigo 4º – Ficam revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Resolução CoPGr 6975, de 3-11-2014 (Processo 
2009.1.4834.1.1).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA – FM

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE 
PROGRAMA (CCP)

A Comissão Coordenadora de Programa (CCP) terá como 
membros titulares 3 orientadores plenos credenciados no 
Programa, sendo um destes o Coordenador e um o suplente 
do Coordenador, e 1 (um) representante discente, tendo cada 
membro titular seu suplente.

II - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PRO-
GRAMA

O ingresso no programa se dará por meio de processo 
seletivo normatizado por edital específico a ser elaborado pela 
CCP e publicado anualmente no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e na página do programa na internet. Os editais de 
processo seletivo especificarão o número de vagas, os proce-
dimentos e lista de documentos necessários para inscrição, a 
lista de documentos necessários para matrícula, as etapas do 
processo seletivo, o cronograma do processo seletivo, os itens de 
avaliação, as provas e o peso de cada um dos itens de avaliação.

III - PRAZOS
III.1 No curso de Mestrado, o prazo para depósito da disser-

tação é de 36 meses.
III.2 No curso de Doutorado, para o portador do título de 

mestre, o prazo para depósito da tese é de 48 meses.
III.3 No curso de Doutorado, sem obtenção prévia do título 

de mestre (Doutorado Direto), o prazo para depósito da tese é 
de 48 meses.

III.4 Em qualquer um dos cursos, em casos excepcionais 
devidamente justificados, os alunos poderão solicitar prorroga-
ção de prazo por um período máximo de 12 (doze) meses.

IV - CRÉDITOS MÍNIMOS
IV.1 Para o curso de Mestrado são exigidas pelo menos 96 

unidades de crédito, sendo 16 unidades de crédito em disciplinas 
e 80 no preparo da dissertação.

IV.2 Para o curso de doutorado com obtenção prévia do 
título de mestre outorgado pela USP ou por ela reconhecido, 
pelo menos 184 unidades de crédito, compreendendo 8 créditos 
em disciplina e 176 para preparo da tese.

IV.3 Para o curso de doutorado direto são exigidas pelo 
menos 200 unidades de crédito, compreendendo 24 créditos em 
disciplina e 176 para preparo da tese.

IV.4 Disciplinas Obrigatórias
IV.4.1 Os alunos do curso de mestrado, doutorado e 

doutorado direto deverão integralizar, dentre os créditos em 
disciplinas, um mínimo de 4 (quatro) créditos obrigatórios dentre 
as seguintes disciplinas:

MCM5772 – Temas Básicos em Imunologia
IV.4.2 As disciplinas obrigatórias para os alunos do curso de 

mestrado, doutorado e doutorado direto é:
MCM5772 – Temas Básicos em Imunologia
IV.5 Créditos Especiais
Poderão ser concedidos, como créditos especiais no máximo 

4 (quatros) créditos para os Cursos de Mestrado, 3 (três) para 
Doutorado e 5 (cinco) para Doutorado Direto. Tais créditos estão 
especificados nos itens abaixo:

IV.5.1 No caso de trabalho completo publicado em revista 
de circulação nacional ou internacional que tenha corpo edi-
torial reconhecido, ou capítulo de livro de reconhecido mérito 
na área do conhecimento, sendo o(a) aluno o(a) primeiro(a) 
autor(a), o orientador como coautor e que possua relação com 
o projeto de sua dissertação ou tese, o número de créditos 
especiais é igual a 3 (três).

IV.5.2 No caso de depósito de patentes o número de crédi-
tos especiais é igual a 2 (dois).

IV.5.3 No caso de publicação de capítulo em manual tecno-
lógico reconhecido por órgãos oficiais nacionais e internacionais 
o número de créditos especiais é igual a 1 (um).

IV.5.4 No caso de participação em Congressos, Workshops, 
Simpósios ou outro tipo de reunião científica com apresentação 
de trabalho completo e que seja publicado (na forma impressa 
ou digital) em anais (ou similares) e que o aluno seja o primeiro 
autor, o número de créditos concedidos é igual a 1 (um) por 
evento.

IV.5.5 No caso de participação no Programa de Aperfeiço-
amento de Ensino (PAE) o número de créditos especiais é igual 
a 1 (um).

V - LÍNGUA ESTRANGEIRA
V.1 Proficiência em Língua Estrangeira
Os candidatos deverão apresentar proficiência em inglês no 

ato da inscrição no processo seletivo, com validade de 5 anos.
V.1.1 Poderão ser aceitos os Exames de Proficiência, tais 

como Reading Test in English for candidates for Postgraduate 
Courses, realizado pela Cultura Inglesa, exclusivamente para a 
Faculdade de Medicina da USP. Pontuação mínima para curso 
de mestrado: 50 pontos; para curso de doutorado: 60 pontos.

V.1.2 Toefl internet-based Test, com pontuação mínima de 
40 pontos para o curso de mestrado e 61 pontos para o curso 
de Doutorado.

V.1.3 Toefl Computer-based Test, com pontuação mínima 
de 120 pontos para o curso de mestrado e 173 pontos para o 
curso de Doutorado.

V.1.4 Toefl Paper-based Test, com pontuação mínima de 433 
pontos para o curso de mestrado e 500 pontos para o curso de 
Doutorado.

V.1.5 Não é aceito o Toefl Institucional.
V.1.6 IELTS, Cambridge e Michigan, sendo que o coeficiente 

de rendimento nestes exames deve ser de, pelo menos, 60% 
para o mestrado e 70% para o doutorado e doutorado direto.

V.2 Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros
V.2.1 Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em 

língua inglesa, é exigida também a proficiência em língua 
portuguesa em até 18 meses para o curso de mestrado e 24 
meses para o curso de doutorado e dourado direto, demonstrada 
através:

a) Apresentação do Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível intermediário 
ou superior.

b) Apresentação do Certificado de aprovação no exame de 
proficiência do CIL-FFLCH-USP.

VI – DISCIPLINAS – CREDENCIAMENTO E CANCELAMENTO
VI.1 Credenciamento de Disciplinas
O credenciamento ou recredenciamento de disciplinas é 

baseado em análise do conteúdo programático, da compatibi-
lidade com as linhas de pesquisa do Programa, da atualização 
bibliográfica, da competência específica dos professores respon-
sáveis pela disciplina e parecer circunstanciado de um relator, 
ouvida a CCP.

O credenciamento de disciplinas não presenciais ou semi-
presenciais também será baseado nos critérios específicos 
estabelecidos pela CaC.

Nas propostas de credenciamento e recredenciamento, 
as ementas das disciplinas devem ser apresentadas na língua 
portuguesa e inglesa.

Em casos excepcionais, mediante justificativa circunstancia-
da, poderá ser proposto o credenciamento de docentes externos 
à USP, não portadores do título de doutor, com reconhecida 

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/1296/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54083-E 29-05-2019 CNW 9040 FLAVIO DA SILVA PRADO

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/1297/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54071-E 27-05-2019 EVC 1518 MARCIO AKIO SAITO

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 Despacho do Coordenador, de 03-06-2019
Processo STM/01458763/2019
Interessado: Maremar Transportadora Turística Ltda - ME
Assunto: Cancelamento do Registro de Fretamento
(Despacho CTC/183/2019)
Tendo em vista a solicitação da empresa Maremar Trans-

portadora Turística Ltda - ME, CNPJ 03.369.846/0001-91, e nas 
competências delegadas pelo artigo 1º, do inciso II, letra “a”, 
da Resolução STM - 046, de 06.07.05, cancelo o registro de fre-
tamento da interessada na categoria de serviços de transporte 
coletivo de interesse metropolitano, sob o regime de Fretamento 
- Contínuo/Eventual.

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Quarto Termo de Aditamento de Prazo
Processo ST 1408057/2018
Contrato ST 008/2015
Período: 12 meses (22/05/2019 a 21-05-2020)
Valor total estimado para 12 meses: R$ 157.000,00.
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, CNPJ sob o 

08.574.719/0001-48.
Contratada: CRYSTAL VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA 

- ME, CNPJ sob o 61.219.051/0001-01.
Data de assinatura: 20-05-2019.
Objeto: Prestação de Serviços de Agenciamento sistematiza-

do de viagens corporativas.
 Extrato de Contrato
Emenda
Processo: Setur 226/2014
Contrato: 016/2016
Contratante: Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo
Contratada: Construtora MAEDA EIRELI - ME
Objeto: Execução de Revitalização da Praça Octávio Quércia 

para implantação do Posto de informações ao Turista no Muni-
cípio de Pedregulho.

O prazo de vigência prevista na cláusula décima segunda, 
fica prorrogado automaticamente por 365 dias em razão de 
paralisação da obra por iniciativa da Administração Pública até 
a presente data, prorrogando-se por mais 12 meses, contados 
da assinatura deste Termo Aditivo - O valor do presente contrato 
terá seu valor aditado totalizando em R$ 337.351,06. - Fica 
prorrogado por mais 12 meses, contados da assinatura deste 
Termo Aditivo. Data de Assinatura: 21-11-2018.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria do Vice-Reitor no exercício da Reitoria, de 
5-6-2019

Designando os docentes a seguir relacionados para com-
porem Grupo de Trabalho com o objetivo de desenvolver estudos 
que viabilizem a implantação do Núcleo de Apoio à Formação de 
Professores no Campus USP de São Carlos:

– Prof. Dr. Luís Gustavo Marcassa, na qualidade de represen-
tante do Conselho de Graduação, como Coordenador;

– Prof. Dr. Renato Sanches Freire, Assessor da Pró-Reitoria 
de Graduação;

– Prof. Dr. Paulo Leandro Dattori da Silva, na qualidade de 
representante dos cursos existentes no Campus USP de São 
Carlos.

O Grupo de Trabalho fica vinculado à Pró-Reitoria de Gradu-
ação e os estudos a serem desenvolvidos por ele devem contem-
plar o aperfeiçoamento dos cursos de Licenciatura existentes; a 
necessidade de criação de outros cursos para a formação de 
professores, continuada ou não; a definição de parcerias com o 
governo, no âmbito estadual e municipal, e com instituições de 
ensino da cidade ou região.

O Grupo de Trabalho deverá apresentar os resultados de 
seus estudos em até 60 dias.

 Portaria GR-7.393, de 5-6-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos de Professor 
Doutor

O Vice-Reitor da Universidade de São Paulo, no exercício da 
Reitoria, nos termos do artigo 42, I, do Estatuto da Universidade 
de São Paulo, 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 Química, 
no Departamento de Química Fundamental, 2 cargos 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.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução COPGR 7686, de 5-6-2019

Baixa o novo Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em Alergia e Imunopatologia da 
Faculdade de Medicina - FM

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação da Câmara de Normas e 
Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em sessão de 15-5-
2019, baixa a seguinte Resolução:

PR-RMSP/TCF/1285/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54079-C 29-05-2019 DHK 1881 PLASTIVANI-EMBALAGENS PLAST 
   CONFEC E SERIGRAFIA 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/1286/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54091-E 30-05-2019 MKE 1952 MARCIO DONIZETTE ANTONIO

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/1287/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54089-E 30-05-2019 EFT 1971 LUIZ CARLOS JESUS DE ALMEIDA

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/1288/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54064-E 27-05-2019 FBW 1873 EMERSON HARAGUTH

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/1289/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54065-E 27-05-2019 FQW 3408 RICARDO TACANOBU SHIRAHAMA

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/1290/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54066-E 27-05-2019 FWO 5866 MARCOS AKIO FUKUSHIMA

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/1291/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54067-E 27-05-2019 EPN 9442 RICARDO TACANOBU SHIRAHAMA

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/1292/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54068-E 27-05-2019 HOB 3985 KLEBER KOURY OLIVEIRA 
   TRANSPORTES 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 
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/1293/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54080-E 29-05-2019 DUU 0563 MAURICIO CARMELO DA SILVA

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/1294/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54081-E 29-05-2019 EYU 9123 MARCOS JOSE VIEIRA PINTO

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/1295/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54082-E 29-05-2019 FRA 7391 RUTE DIAS DOMINGUES

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 

Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-
to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/1276/19
CORINA LUCIA DOS SANTOS

RF AIIPM DATA VALOR

12417/19 2045825-A 27-05-2019 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/1277/19
CLEIDINALDO PAULO ALVES

RF AIIPM DATA VALOR

12103/19 2043828-A 22-05-2019 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
LAURO MARTINS COSTA

RF AIIPM DATA VALOR

12208/19 2043830-A 22-05-2019 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57 Executar serviço de transporte coletivo regular 
não autorizado pela STM

PR-RMSP/TCR/1278/19
LOCALIZA RENT A CAR SA

RF AIIPM DATA VALOR

10739/19 2045977-A 27-05-2019 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/1279/19
ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO

RF AIIPM DATA VALOR

12622/19 2046428-A 28-05-2019 R$ 2606,11
JOSINALDO ALBERTO DA SILVA

RF AIIPM DATA VALOR

12623/19 2046416-A 28-05-2019 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
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/1280/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54099-A 03-06-2019 CLJ 8878 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS 
   TRANSPORTES - ME
54100-A 03-06-2019 APB 9137 JOSINALDO ALBERTO DA SILVA
54102-A 03-06-2019 APB 9137 JOSINALDO ALBERTO DA SILVA

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/1281/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54086-A 30-05-2019 DPC 3719 MARCOS CESAR RODRIGUES
54088-A 30-05-2019 DPF 1981 VALDIR ANTONIO SILVA
54090-A 30-05-2019 EPG 7949 JOSE JOÃO DA SILVA
54094-A 31-05-2019 DBC 7748 MARIA ARLINDA OLIVEIRA LIMA
54097-A 31-05-2019 BNN 3896 JOSE BEZERRA DA SILVA

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/1282/19
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54084-A 30-05-2019 DPF 1940 WAGNER AMARAL SANTOS
54085-A 30-05-2019 CUD 5581 VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA
54087-A 30-05-2019 DBC 7748 MARIA ARLINDA OLIVEIRA LIMA

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/1283/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54074-C 27-05-2019 KOA 9300 LOURENCO FRABIO DE OLIVEIRA 
   84820942891

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/1284/19
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
54078-C 29-05-2019 GJR 1147 EMPRESA SAO JOAO DE TURISMO 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 
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.
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