
Comunicado

FAZENDA E PLANEJAMENTO
COMUNICADO CONJUNTO CAAS-SFP/DPME-SFP Nº 001/2019

A Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde e o Departamento de Perícias 
Médicas do Estado comunicam que a partir de 23/05/2019 entrará em vigor a 
nova funcionalidade no sistema do DPME: o Recurso de Ingresso. 

Todos os candidatos que desejarem solicitar Recurso de Ingresso devem ser 
orientados que o requerimento deverá ser registrado no sistema informatizado 
do Departamento, através do website:

http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br - Perfil Ingressante. 

Maiores informações e esclarecimentos poderão ser realizados através dos 
seguintes canais de comunicação: 

•   Website: http://www.planejamento.sp.gov.br 

•   E-mail periciasrecurso@sp.gov.br 

•   Telefones: (11) 3386-5001, (11) 3386-5002, (11) 3386-5003, (11) 3386-5004
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IV – da Secretaria da Segurança Pública: Valdir Assef Junior, 
RG 24.349.559-6, como titular, em recondução, e Italo do Couto 
Mantovani, RG 47.850.524-3, como suplente;

V – mediante convite:
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Rodrigo 

Marzola Colombini, RG 23.099.682-6, como titular, e Egberto de 
Almeida Penido, RG 13.022.178, como suplente, em recondução;

do Ministério Público do Estado de São Paulo: Fátima Liz 
Bardelli Teixeira, RG 15.821.383-X, e Fernando Henrique de 
Freitas Simões, RG 32.288.422-6, respectivamente como titular 
e suplente, ambos em recondução;

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Daniel Palotti 
Secco, RG 32.384.619-1, e Ana Carolina Oliveira Golvim Schwan, 
RG 22.196.194-9, respectivamente como titular e suplente;

da entidade executora do Programa: Cecília Stringhini, RG 
15.934.896-1, e Flariston Francisco da Silva, RG 18.373.109-8, 
respectivamente como titular e suplente, ambos em recondução.

 DESPACHOS DO GOVERNADOR

 DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 22-5-
2019
No processo DGP-7.786-14 (SG-964.104-19), sobre paga-

mento de diárias: “À vista dos elementos de instrução cons-
tantes dos autos, da manifestação do Secretário da Segurança 
Pública, e em especial do Parecer PA 70-2012, autorizo o paga-
mento em favor de Patrícia Garcia Rodrigues, RG 32.898.596, da 
Delegacia Geral de Polícia, das quantias apuradas nos autos, a 
título de diárias, nos termos do Dec. 48.292-2003, condicionado 
à existência de recursos orçamentários e financeiros e observa-
dos os preceitos legais e regulamentares atinentes à espécie.”

No PROT. GERAL-5.358-18 (SG-964.097-19), sobre paga-
mento de diárias: “À vista dos elementos de instrução cons-
tantes dos autos, da manifestação do Secretário da Segurança 
Pública, e em especial do Parecer PA 70-2012, autorizo o 
pagamento em favor de Luiza Maria Aidar de Oliveira Geraldi, 
RG 29.002.991, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, das 
quantias apuradas nos autos, a título de diárias, nos termos 
do Dec. 48.292-2003, condicionado à existência de recursos 
orçamentários e financeiros e observados os preceitos legais e 
regulamentares atinentes à espécie.”

No Protoc. GS-2.722-19-SSP (SG-1.287.775-19), sobre 
doação de veículo: “À vista dos elementos de instrução do 
expediente, em especial do pronunciamento do Secretário 
Executivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo, bem como da 
manifestação do Departamento Central de Transportes Internos, 
acolhida pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, autorizo a 
doação ao Município de Pirassununga, do veículo oficial descrito 
às fls. 20/21, pertencente à subfrota da Delegacia de Polícia de 
Pirassununga, da Secretaria da Segurança Pública, observadas 
as normas legais e regulamentares incidentes na espécie.”

 Governo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 22-5-2019
No processo SAP-1.336-10-GS vols. I e II (CC-43.460-14), 

sobre afastamento: “Diante dos elementos de instrução cons-
tantes dos autos, destacando-se a manifestação do Secretário 
da Administração Penitenciária e a Cota 90-2019, da Assessoria 
Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado, autorizo 
o afastamento de Antonio Pereira Ramos, RG 19.627.333-X, e 
Shelley Xavier Raimundo, RG 38.035.271-0, Agentes de Escolta 
e Vigilância Penitenciária, do Quadro da aludida Pasta, para, 
sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens de seus car-
gos, exercerem, respectivamente, os mandatos de Presidente e 
Tesoureira do Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Peni-
tenciária do Estado de São Paulo – SINDESPE, até 31-12-2023.”

Nos expedientes SG-128.273-18 c/aps. SG-128.282-18 + 
SG-128.291-18 + SG-128.284-18 + (SG-1.037.305-2019), sobre 
afastamento: “Diante dos elementos de instrução constantes 
dos autos, destacando-se a Exposição de Motivos do Secretário 
da Segurança Pública e o Parecer 234-2019, da Assessoria 
Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado, autorizo 
o afastamento de Gildete Amaral dos Santos, RG 22.262.367-6 
SSP/SP, Agente de Telecomunicações Policial, do Quadro da Pasta 
citada, para, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens 
de seu cargo, exercer o mandato de Tesoureira Geral do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Telemática Policial do Estado de 
São Paulo - SINTELPOL, no período de 1º-8-2017 a 31-7-2020.”

Nos expedientes SG-128.273-18 c/aps. SG-128.282-18 + 
SG-128.291-18 + SG-128.284-18 + (SG-1.037.305-2019), sobre 
afastamento: “Diante dos elementos de instrução constantes 
dos autos, destacando-se a Exposição de Motivos do Secretário 
da Segurança Pública e o Parecer 234-2019, da Assessoria 
Jurídica do Gabinete do Procurador Geral do Estado, considero 
autorizado o afastamento de Rosely Dionizio Guido Vallim, RG 
24.377.809-0 SSP/SP, Agente de Telecomunicações Policial, do 
Quadro da Pasta citada, quando, sem prejuízo dos vencimentos 
e demais vantagens de seu cargo, exerceu o mandato de Pre-
sidente da Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores 
em Telemática Policial do Estado de São Paulo - SINTELPOL, no 
período de 1º-8-2017 a 9-5-2018.”

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos
 Extrato de Termo de Contrato
Processo SPDOC 1034753/2019
Parecer Jurídico: PAJ 0509/2018 de 06-07-2018
Pregão Eletrônico para registro de Preços 089/2019
Contrato 05/2019
Contratante: SECRETARIA DE GOVERNO
Contratada: DATEN TECNOLOGIA LTDA
Objeto: Fornecimento de Desktops All In Plus para a Secre-

taria de Governo.
Valor Total Estimado: R$ 116.380,00 para o presente exercício.
Programa de Trabalho: 04122510062340000
Natureza da Despesa: 44905220
Número do Empenho: 2019NE00159
Vigência: O contrato terá vigência de 100 dias corridos, 

contados a partir data de assinatura.
Data de Assinatura: 30-04-2019
 Extrato de Termo de Contrato
Processo SPDOC 772491/2019
Parecer Jurídico: CJ 78/2019 de 09-04-2019
Convite 01/2019
Contrato 10/2019
Contratante: SECRETARIA DE GOVERNO
Contratada: M2A ENGENHARIA LTDA
Objeto: Execução de obras, reformas e serviços de enge-

nharia no Palácio dos Bandeirantes, conforme especificações 
no Projeto Básico.

Valor Total Estimado: R$ 213.850,00 para o presente exercício.
Programa de Trabalho: 04122510062340000
Natureza da Despesa: 33903981
Número do Empenho: 2019NE00162
Vigência: O objeto do presente contrato deverá ser reali-

zado em 90 dias, contados a partir da data da ordem de início 
dos serviços.

Data de Assinatura: 14-05-2019

 FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

 CENTRO DE MATERIAL EXCEDENTE

 Comunicado
Torna-se sem efeito a publicação de 7 de maio de 2019 

referente ao comunicado de transferência para a Secretaria de 
Estado da Educação - Diretoria de Ensino – Região de Bauru - EE 
Azarias Leite .

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 DIRETORIA GERAL

 Termos
Termo de Certificação (OCD) 02/2019
Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Portaria 

ARTESP 12, republicada em 22-12-2018, emitimos o presente 
Termo de Instituição de Órgão Certificador Designado (OCD) à 
NCC Certificações do Brasil Ltda, permitindo que analise, avalie e 
decida sobre a homologação dos Equipamentos para o Sistema 
Semiautomático de Arrecadação de Pedágio, em conformidade 
com os padrões técnicos previstos no anexo I da Portaria ARTESP 
12, de 22-12-2018.

Nos termos do §2º do artigo 14 da Portaria, o presente 
Termo de Instituição de Órgão Certificador Designado (OCD) 
poderá ser cancelado a qualquer tempo, a critério da ARTESP, 
caso a NCC Certificações do Brasil Ltda, deixe de atender e/
ou preencher os requisitos estabelecidos na aludida Resolução.

 DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

 Despacho do Diretor, de 22-5-2019
Protocolo 440.852/19 - PASS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, CNPJ 06.922.869/0001-70. De acordo com a manifestação 
da área técnica desta Diretoria, APROVO o novo padrão visual 
na frota do serviço de Fretamento da empresa mencionada, 
conforme o disposto no Decreto 29.912/89, Art. 24, parágrafo 
único, item 1, alínea a, apresentado através da foto à fl. 04 do 
presente, e CONCEDO o prazo de 90 dias para que a empresa 
complemente os serviços de pintura dos veículos. A requerente 
deverá portar, nos veículos, cópia da publicação da autorização. 
Cumpre ressaltar que as demais disposições do Art. 24 do 
Decreto 29.912/89 deverão ser observadas pela requerente em 
atendimento à legislação vigente.

Protocolo 438.639/19 - SANTA LIGIA TURISMO E LOCA-
ÇÕES LTDA – ME, CNPJ 12.940.957/0001-05, de acordo com a 
manifestação da área técnica desta Diretoria, APROVO o novo 
padrão visual na frota do serviço de Fretamento da empresa 
mencionada, conforme o disposto no Decreto 29.912/89, Art. 24, 
parágrafo único, item 1, alínea a, apresentado através de fotos 
às fls. 14/15 do presente, e CONCEDO o prazo de 90 dias para 
que a empresa complemente os serviços de pintura dos veículos. 
A requerente deverá portar, nos veículos, cópia da publicação da 
autorização. Cumpre ressaltar que as demais disposições do Art. 
24 do Decreto 29.912/89 deverão ser observadas pela requeren-
te em atendimento à legislação vigente.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Despacho do Responsável, de 22-5-2019
SPDOC 1064228/2017
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito
Assunto: Aquisição de ar condicionado para as Unidades de 

Guaíra e São Vicente
À vista dos elementos de instrução dos autos, em especial 

a justificativa da Diretora Administrativa, que se manifestou 
pela reconsideração parcial da decisão, diante das alegações 
recursais apresentadas pela empresa Maspe Eletrodomesticos 
Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o número 16.973.809/0001-30, 
e da manifestação do Diretor de Compras e Administração 
patrimonial confirmando que houve prorrogação da entrega 
do equipamento até o dia 24-11-2017, todavia a entrega 
dos mesmos ocorreu apenas no dia 30-11-2017, restando 
demonstrado nos autos que a contratada cometeu a infração 
contratual em virtude de 05 (cinco) dias de atraso na entrega 
dos equipamentos. Assim, defiro parcialmente o recurso inter-
posto, reduzindo o valor da multa aplicada para o montante de 
R$ 416,95, haja vista que restou comprovado o descumprimento 
parcial dos Editais de convite 292301290572017OC00386/2017 
e 292301290572017OC00387/2017. Ainda, fica a empresa 
cientificada que a multa aplicada e não quitada será inscrita na 
Dívida Ativa do Estado, e ainda poderá ser cobrada judicialmen-
te, sendo em qualquer caso o seu valor atualizado de acordo 
com o índice oficial de correção monetária, que será aplicado a 
partir da data na qual se verificou o inadimplemento contratual, 
nos termos do parágrafo único do artigo 7° da Resolução SEP 
06, de 27-06-1990. Destaque-se que desta decisão não cabe 
mais recurso.

 Despacho do Responsável, de 22-5-2019
Processo: 26740/2017
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito
Assunto: Prestação dos serviços de manutenção preventiva 

e corretiva dos equipamentos que integram o sistema de ar 
condicionado da unidade de atendimento Armênia do Detran-SP.

À vista dos elementos de instrução dos autos, em especial a 
justificativa da Diretora Administrativa, que se manifestou pela 
não reconsideração da decisão, diante das alegações recursais 
apresentadas pela empresa Speedy Refrigeração Ltda-EPP, 
inscrita no CNPJ sob o número 06.182.957/0001-82, e do gestor 
de que houve regularização das pendências contrato e opinando 
pela aplicação da penalidade de advertência. Assim, indefiro o 
recurso interposto e mantenho a penalidade de advertência por 
ser esta medida mais adequada no caso em tela a fim de que 
a contratada fique ciente que sua reincidência no descumpri-
mento contratual pode implicar em aplicação de sanções mais 
gravosas. Destaque-se que desta decisão não cabe mais recurso.

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-459, de 16-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran-SP 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento das entidades 
que realizam exames de aptidão física e mental e de avaliação 
psicológica em candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no Protocolo SPDOC 
Detran: 634.493/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR a entidade INSTITUTO DE PSI-
COLOGIA DO TRÂNSITO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 
07.506.735/0001- 30, para a realização dos exames de aptidão 
física e mental e de avaliação psicológica, exigidos pela legisla-
ção para candidatos à obtenção da permissão e da renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua Sabina de Brito, 
182, salas 1 e 2, Bairro Vila Tortelli, SOROCABA/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a titulo precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Revoga-se a Portaria 162/17, publicada em 24-02-
2017, que autorizou a realização da atividade no endereço 
anterior.

Artigo 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-472, de 17-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
779.071/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) KARINA JERONY-
MO DROBENICH, inscrito (a) no CRP/SP sob 06/125.233, para a 
realização dos exames de avaliação psicológica exigidos pela 
legislação para candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua Baruel, 
544, SALA 64 - Bairro Vila Costa, SUZANO/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada é de 10 exames diários às segundas, 
quintas e sextas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias da 
semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-474, de 17-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
918.807/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) RAQUEL NÓBRE-
GA CARDOSO, inscrito (a) no CRP/SP sob 06/131.927, para a 
realização dos exames de avaliação psicológica exigidos pela 
legislação para candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua Buenos 
Aires, 86, Bairro Vila Maia, GUARUJÁ/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada é de 05 exames diários às quartas 
e sextas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias da semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-475, de 23-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
971898/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) INGRID CARO-
LINE BARBOSA, inscrito (a) no CRP/SP sob 06/104.008, para 
a realização dos exames de avaliação psicológica exigidos 
pela legislação para candidatos à obtenção da permissão e da 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua 
Paraibuna, 811 - Sala 709; Bairro Jardim São Dimas – SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-460, de 16-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
687.573/2019, resolve:

Artigo 1º CREDENCIAR o (a) Psicólogo (a) DULCILEI APA-
RECIDA FRANCISCO, inscrito (a) no CRP/SP sob 06/77.234, para 
a realização dos exames de avaliação psicológica exigidos pela 
legislação para candidatos à obtenção da permissão e da reno-
vação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, na Rua Sabina 
de Brito, 182, sala 1 e 2, Bairro Vila Tortelli, SOROCABA/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada é de 10 exames diários às segundas, 
terças e quintas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias da 
semana.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-462, de 16-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
709.206/2019, resolve:

Artigo 1º AUTORIZAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO do (a) 
psicólogo (a) RENATO VIEIRA FELÍCIO, inscrito (a) no CRP/SP sob 
06/88.291, para a realização dos exames de avaliação psicológi-
ca exigidos pela legislação para candidatos à obtenção da per-
missão e da renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH, 
na Rua Manoel da Nóbrega, 212, Bairro Centro, DIADEMA/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada são de 08 exames diários de segun-
da à sexta- feira e 05 exames aos sábados.

Artigo 5º Os honorários dos exames realizados são fixados 
em 3.850 UFESP, de acordo com o estabelecido no item 4.4, da 
Tabela "C", a que se refere o art. 25º, inc.IV, cap. IV do anexo I 
da Lei 15.266, de 26-12-2013.

Artigo 6º Revoga-se a Portaria 874/18, publicada em 08-08-
2018, que autorizou a realização da atividade no endereço 
anterior.

Artigo 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DH-471, de 16-4-2019
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

Trânsito de São Paulo,
Considerando a legislação pertinente em vigor, especial-

mente a Resolução Contran 425/2012 e a Portaria Detran 
70/2017, que dispõem sobre o credenciamento dos psicólogos 
que realizam exames de avaliação psicológica em candidatos à 
obtenção da permissão e da renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação-CNH;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no SPDOC Detran 
529.813/2019, resolve:

Artigo 1º AUTORIZAR A MUDANÇA DE ENDEREÇO do (a) 
psicólogo (a) GIRLEIDE JOSEFA DA SILVA, inscrito (a) no CRP/SP 
sob 06/119.013, para a realização dos exames de avaliação psi-
cológica exigidos pela legislação para candidatos à obtenção da 
permissão e da renovação da Carteira Nacional de Habilitação-
-CNH, na Rua Jumana, 321, Bairro Mooca, SÃO PAULO/SP.

Artigo 2º O credenciamento é realizado sob a forma de 
autorização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo 
ser revogado em função do interesse da Administração.

Artigo 3º O credenciamento deverá ser renovado bianu-
almente, observando-se todas as exigências legais e técnicas 
para tanto.

Artigo 4º A cota fixada são de 08 exames diários as 
segundas e sextas-feiras e 00 (zero) exame nos demais dias 
da semana.
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