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classificado como categoria "A", e devidamente registrado no 
CNPJ 09.430.921/0001-69, Alterar a Classificação para catego-
ria "A/B", estando apto para ministrar o cursos de formação 
teórico-técnica e prática de direção veicular para candidatos e 
condutores de veículos automotores. Esta autorização tem vali-
dade pelo prazo de 12 meses a partir da data da sua publicação. 
O prazo acima está vinculado às vistorias periódicas, podendo 
a qualquer tempo ser revogada em caso de não atendimento à 
Portaria Detran 101/2016, e demais legislações em vigor sobre a 
matéria. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(Port.02/2020)

 Projetos, Orçamento e 
Gestão
 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Extrato de Contrato
Contratante: Fundação de Previdência Complementar do 

Estado de São Paulo – SP- PREVCOM.
Contratada: AGÊNCIA ESTADO S.A
Processo: 144/2020.
Parecer jurídico: EFCAN- ECCLISATO, FLEURY, CAVERNI E 

ALBINO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, datado de 10-08-
2020.

Contrato: 15/2020
Objeto: contratação de licença de terminal de cobertura de 

informações em tempo real.
Vigência: 12 meses.
Valor: R$ 48.971,52
Classificação Contábil: 4.2.1.04.02.06.01.0085
Data de assinatura: 11-08-2020.

 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
 Portaria SPPREV-193, de 19-8-2020
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência, nos termos 

do artigo 3º, inciso V, Parágrafos 4º, 6º, 7º e 8º, todos da Lei Com-
plementar 1.010, de 01-06-2007, regulamentado pelo Decreto 
52.046, de 09-08-2007, bem como inciso V do artigo 20 da Lei 
10.177, de 30-12-1998.

Considerando a necessidade do controle individual das 
contribuições previdenciárias dos servidores ativos e inativos 
nos termos do que dispõe os incisos VII e VIII do artigo 1º da Lei 
Federal 9.717/1998, bem como as informações relativas à folha 
bruta e quantidade de servidores vinculados ao RPPS;

Considerando a necessidade de elaborar um cadastro 
individualizado dos servidores públicos ativos e inativos, dos 
militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, da 
reserva remunerada ou reformado, e respectivos dependentes, 
e dos pensionistas;

Considerando que essas informações devem ser prestadas 
pela SPPREV junto ao Governo Federal, para fins de manutenção 
da Certificação de Regularidade Previdenciária – CRP, sob pena 
de não se realizar: as transferências voluntárias de recursos 
pela União (exceção às ações de educação, saúde e assistência 
social); celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, 
bem como de recebimento de empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da 
Administração direta e indireta da União; liberação de recursos 
de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras 
federais; pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de 
Previdência Social em razão da compensação financeira de que 
trata a Lei 9.796/99;

Considerando, por fim, que essas informações devem ser 
prestadas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
a fim de atendimento das recomendações exaradas no Parecer 
relativo a apreciação das Contas do Governador do Estado de 
São Paulo, resolve:

Artigo 1º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade fará 
as comunicações necessárias para que a SPPREV mantenha o 
cadastro individualizado das contribuições previdenciárias e das 
informações sobre a remuneração total e valor do salário de 
contribuição dos servidores públicos ativos e inativos, no caso 
de processar a própria folha, vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência do Estado de São Paulo.

Artigo 2º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade deverá 
enviar à SPPREV relatório analítico da folha dos servidores ativos 
em conformidade com os valores globais informados e contabi-
lizados mensalmente através do Sistema SIAFEM, contendo os 
seguintes dados:

I – CPF;
II – Nome completo;
III – Número da matrícula;
IV – Número do PV (Poder Executivo - Administração 

Direta);
V – Cargo;
V – Nome e código do Órgão ao qual o servidor está 

vinculado;
VI – Código da Unidade Gestora e da Gestão (mesmo códi-

go utilizado para informação via SIAFEM);
VII – Valor da Remuneração Bruta, inclusive 13º salário;
VIII – Rubricas que compõem os vencimentos e descontos, 

com os respectivos valores, inclusive 13º salário;
X – Ano e mês de referência da folha de pagamento, inclu-

sive 13º salário;
XI – Valor do Salário de Contribuição, inclusive 13º salário;
XII – Valor descontado e repassado à SPPREV de contribui-

ção previdenciária.
Parágrafo Único: No caso de descentralização das infor-

mações nas diversas Unidades Gestoras Executoras (UGE) da 
Unidade Orçamentária (UO), estas deverão ser consolidadas 
para posterior encaminhamento à SPPREV.

Artigo 3º - Cada poder, órgão autônomo ou entidade, cuja 
folha de inativos não seja processada pela SPPREV, deverá 
encaminhar à SPPREV relatório analítico da folha de pagamento 
dos aposentados, contendo os mesmos dados mencionados no 
artigo 2º e em conformidade com os valores globais informados 
e contabilizados mensalmente através do Sistema SIAFEM.

Parágrafo Único: No caso de descentralização das infor-
mações nas diversas Unidades Gestoras Executoras (UGE) da 
Unidade Orçamentária (UO) estas deverão ser consolidadas para 
posterior encaminhamento à SPPREV.

Artigo 4º - Cabe a cada poder, órgão autônomo ou entidade 
repassar à SPPREV as informações analíticas descritas nesta 
portaria em conformidade com as informações de contribuição 
previdenciária que são informadas e contabilizadas no SIAFEM, 
sendo que qualquer divergência deve ser imediatamente infor-
mada e corrigida pelo respectivo órgão ou entidade.

Parágrafo único – Cada poder, órgão autônomo ou enti-
dade deverá informar através do e-mail específico da SPPREV 
spprev.arrecadacao@sp.gov.br nome e endereço eletrônico do(s) 
responsável(is) pelo envio das informações à SPPREV.

Artigo 5º - Os relatórios de folha descritos nos artigos 2º e 
3º desta portaria, de acordo com o modelo e formato estabele-
cidos no ANEXO I, deverão ser enviados à SPPREV até o dia 10 
(dez) do mês subsequente ao da referência da respectiva folha.

§ 1º - Para recepção dos arquivos será inicialmente criado 
acesso FTP para cada poder, órgão autônomo ou entidade, 
mediante o encaminhamento de documento de identificação do 

 Portaria DV-515, de 19-8-2020
O Diretor de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito 

do Estado de São Paulo - Detran-SP,
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, de 
28-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e téc-
nicas, conforme Processo Administrativo 953293 /2020, resolve:

Artigo 1º - Credenciar, por 24 meses, a partir da data de 
publicação desta Portaria, nos termos do art. 4º da Portaria 
Detran.SP 68, de 28-03-2017, a pessoa jurídica CARINA PEDRO-
SO RODRIGUES CNPJ 36.431.944/0001-60, situada no Município 
de São Paulo, na Av Prof Luiz Ignacio Anhaia Mello, 1878 para 
atuar como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o núme-
ro de credenciamento 306306.

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

 DIRETORIA DE HABILITAÇÃO

 Portaria DH-515, de 18-8-2020
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

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

mente a Resolução Contran 730/2018 e a Portaria Detran 
148/2020, que dispõem sobre o cadastramento das entidades 
homologadas pelo Denatran para cursos na modalidade ensino 
à distância e realização das provas teóricas monitoradas dos 
cursos previstos na Resolução Contran 168/04;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no Protocolo Detran 
1577626/2020, resolve:

Artigo 1º Cadastrar e autorizar o funcionamento da empre-
sa denominado LM ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁ-
FICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIAL LTDA, registrado no CNPJ sob 18.657.198/0001-46, 
estabelecido à Rua Luiz Beltrão, 646/ Sl 201, Vl Valqueire, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 21.321-232, com sede no município do Rio 
de Janeiro/RJ, para ministrar cursos, provas e das plataformas 
tecnológicas, na modalidade ensino à distância;

Artigo 2º O cadastramento é realizado sob a forma de auto-
rização, a título precário e sem ônus para o Estado, podendo ser 
revogado em função do interesse da administração.

Artigo 3º A autorização de funcionamento é conferida a 
titulo precário, sem ônus para o Estado, podendo ser revogada, 
a qualquer tempo, em função do interesse da Administração, 
especialmente em caso de não atendimento aos requisitos da 
Portaria Detran 148/2020 e demais legislações sobre a matéria.

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

Portaria DH-516, de 18-8-2020
O Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de 

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

mente a Resolução Contran 358/2010 e a Portaria Detran 
101/2016, que dispõem sobre o credenciamento dos Centros 
de Formação de Condutores – CFC’s destinados à realização de 
cursos de capacitação teórico-técnico e para prática de direção 
veicular para candidatos e condutores de veículos automotores;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, a teor dos documentos ofertados no Protocolo Detran 
1299779/2019, resolve:

Artigo 1º Credenciar e autorizar o funcionamento do CFC 
denominado GABRIEL APARECIDO ELEUTERIO PINTO - EPP, 
Categoria AB, registrado no CNPJ sob 24.396.573/0001-44, 
estabelecido à Av. Cupecê, 4115, Jd Prudência, São Paulo/SP, CEP 
04.365-001, com sede no município de São Paulo/SP, para minis-
trar cursos de atualização e renovação de CNH e reciclagem de 
condutores, na modalidade ensino à distância-EAD e aplicação 
de prova teórica monitorada.

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 A autorização de funcionamento é conferida a 
titulo precário, sem ônus para o Estado, e vinculada a vistorias 
periódicas, podendo ser revogada, a qualquer tempo, em função 
do interesse da Administração, especialmente em caso de não 
atendimento aos requisitos da Portaria Detran 101/2016 e 
demais legislações sobre a matéria.

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

 SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE TRÂNSITO

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DE CAMPINAS I
 7ª Ciretran - Campinas
 Portarias da Diretora Técnica II, de 19-8-2020
Autorizando:
a renovação de credenciamento do CFC FIRME & NIGRO CEN-

TRO FORMAÇÃO CONDUTORES LTDA ME, classificado como cate-
goria AB, registrado no CNPJ sob o 010.673.823/0001-31, situado 
na AV. RUI RODRIGUES, 004694, Bairro JD. MERCEDES, na cidade de 
CAMPINAS /SP, relativo ao exercício de 2020. Esta autorização tem 
validade até 31-03-2022. O prazo acima está vinculado às vistorias 
periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada em caso de não 
atendimento à Portaria Detran 101/2016, e demais legislações em 
vigor sobre a matéria. (Port. 079/2020)

a renovação de credenciamento do CFC FIRME & NIGRO 
CENTRO FORMAÇÃO CONDUTORES LTDA ME, classificado como 
categoria B, registrado no CNPJ sob o 010.673.823/0002-12, 
situado na RUA EDSON LUIZ RIGONATTO 1421, Bairro JD. STA 
CLARA, na cidade de CAMPINAS /SP, relativo ao exercício de 
2020. Esta autorização tem validade até 31-03-2022. O prazo 
acima está vinculado às vistorias periódicas, podendo a qualquer 
tempo ser revogada em caso de não atendimento à Portaria 
Detran 101/2016, e demais legislações em vigor sobre a matéria. 
(Port. 080/2020)

a renovação de credenciamento do CFC AUTO ESCOLA 
BADEN LTDA ME, classificado como categoria AB, registrado no 
CNPJ sob o 018.708.604/0001-52, situado na AV BADEN POWEL, 
000636, Bairro JD NOVA EUROPA, na cidade de CAMPINAS /SP, 
relativo ao exercício de 2020. Esta autorização tem validade até 
31-03-2022. O prazo acima está vinculado às vistorias periódi-
cas, podendo a qualquer tempo ser revogada em caso de não 
atendimento à Portaria Detran 101/2016, e demais legislações 
em vigor sobre a matéria. (Port. 081/2020)

a renovação de credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES ARCANJO LTDA - ME, classificado como catego-
ria B, registrado no CNPJ sob o 009.506.648/0001-09, situado na 
R JOÃO COUTINHO DE OLIVEIRA, 0184, Bairro DIC IV, na cidade 
de CAMPINAS /SP, relativo ao exercício de 2020. Esta autorização 
tem validade até 31-03-2022. O prazo acima está vinculado às 
vistorias periódicas, podendo a qualquer tempo ser revogada em 
caso de não atendimento à Portaria Detran 101/2016, e demais 
legislações em vigor sobre a matéria. (Port. 082/2020)

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
TRÂNSITO DA REGIÃO METROPOLITANA 
DA BAIXADA SANTISTA,COM SEDE EM 
SANTOS
 102ª Ciretran - São Vicente
 Portaria do Diretor Técnico II, de 19-8-2020
Autorizando o credenciamento do Centro de Formação 

de Condutores Joya & Marques Centro de Formação de Con-
dutores LTDA ME, nome fantasia CFC SÃO VICENTE, situado à 
rua Frei Gaspar 1105/1109, Centro, São Vicente, nesta cidade, 

no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-508, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica LUCIENE ARTONI 

FAZION LTDA CNPJ 36.490.576/0001-21 estabelecida na Ave-
nida Joao Leme, 998 - Centro – Panorama – SP – 17.980-000 
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-509, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica MAIS PLACAS AUTO-

MOTIVAS LTDA CNPJ 37.167.248/0001-51 estabelecida na Rua 
Felipe Camarao, 374 - Centro – Rancharia – SP – 19.600-000 
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-510, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica ALAN CARLOS 

BONINI DIAS CNPJ 36.444.343/0001-92 estabelecida na Rua 
08, 657 – Centro – Santa Fe do Sul – SP – 15.775-000 como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-511, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica PAULI PLACA 

ESTAMPARIA AUTOMOTIVA LTDA CNPJ 37.489.969/0001-88 
estabelecida na Avenida Jose Paulino, 2657 - Morumbi – Paulinia 
– SP – 13.140-723 como Estampador de Placa de Identificação 
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-512, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica AMERICANA EMPLA-

CAMENTO IACANGA EIRELI CNPJ 37.259.437/0001-54 estabe-
lecida na Rua Iacanga, 271 - Vila Molon – Americana – SP – 
13.468-590 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-513, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica PLACAKI CONFEC-

CAO DE PLACAS LTDA CNPJ 36.741.641/0001-44 estabelecida 
na Rua Alvaro Rodrigues de Almeida, 05750 - Jd Sao Jose – Auri-
flama – SP – 15.350-000 como Estampador de Placa de Identi-
ficação Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-514, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica CENTERSYSTEM 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 60.227.857/0025-48 esta-
belecida na Avenida Ayrton Senna da Silva, 611 – Xixova – Praia 
Grande – SP – 11.726-500 como Estampador de Placa de Iden-
tificação Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-501, de 19-8-2020
O Diretor de Veículos,
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, na Portaria 68, de 
24-03-2017, no Comunicado de 21-06-2018, e no Comunicado 
7, de 27-05-2020, do Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º - Autorizar provisóriamente a partir de 18-08-2020 
nos termos do art. 12, §2º da Portaria Detran.SP 68, de 24-03-
2017, a pessoa jurídica Visão Automotiva Carrão-Ltda, CNPJ: 
07.968.306/0001-85, autorizada para atuar como Empresa 
Credenciada de Vistoria – ECV no município de São Paulo, na 
Rua São Valentim, 417, Vila Carrão a alterar seu endereço de 
credenciamento Para: Praça Aurélio Lombardi, 36, Vila Carrão, 
do mesmo município.

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

 Portaria DV-502, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica SP PLACAS INDUS-

TRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI CNPJ 26.222.690/0005-40 
estabelecida na Rua Cica, 2000 - Vila Rami – Jundiai – SP – 
13.206-475 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-503, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica 001 HOT PLACAS 

COMERCIO DE PLACAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
CNPJ 37.069.413/0001-32 estabelecida na Rua Atilio Lanfranchi, 
98 - Vila Bela Vista – Itatiba – SP – 13.256-110 como Estampa-
dor de Placa de Identificação Veicular, nos termos da Resolução 
Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-504, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica 001 KAUE 

E RENATO COMERCIO DE PLACAS VEICULARES LTDA CNPJ 
37.085.447/0001-10 estabelecida na Rua Henrique Trevizan, 
15 – Centro – Vinhedo – SP – 13.280-152 como Estampador 
de Placa de Identificação Veicular, nos termos da Resolução 
Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-505, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica DOUGLAS DA SILVA 

MARIGO PLACAS E SERVICOS CNPJ 36.949.958/0001-70 esta-
belecida na Rua Clemente Albertini, 27 - Portal do Sol – Regente 
Feijo – SP – 19.570-000 como Estampador de Placa de Identi-
ficação Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-506, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica EMPLA-

CANDO - COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS LTDA CNPJ 
36.673.195/0001-88 estabelecida na Avenida Presidente Vargas, 
18-40 – Centro – Presidente Epitacio – SP – 19.470-000 como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 
no todo ou em parte, os requisitos exigidos para o credencia-
mento.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-507, de 19-9-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP, resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica F. C. ARAUJO PLACAS 

AUTOMOTIVAS CNPJ 36.516.977/0001-03 estabelecida na Ave-
nida Brasil, 1555 - Vila Sao Jorge – Presidente Prudente – SP – 
19.013-000 como Estampador de Placa de Identificação Veicular, 
nos termos da Resolução Contran 780/2019.

Artigo 2º. O presente credenciamento terá validade de 05 
anos, podendo ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, 

ATUALIZAÇÃO AGOSTO/2020
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM

023 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PARA O TRÂNSITO (FUNÇÃO)
023.06  Fiscalização de veículos, condutores e prestadores de serviços (SUBFUNÇÃO)

Unidade 
produtora

Unidade com 
atribuições de 

arquivo
Eliminação

Guarda 
permanente

023.06.01.001 Base de dados do Sistema Pátio vigência -
Lei Federal n. 9.610/98, art. 87. O documento é importante para a preservação 
da memória institucional. A vigência esgota-se com a descontinuidade da Base 
de dados ou sua substituição.

023.06.01.002
Guia de remessa de Certificado de Licenciamento Anual - CLA 
apreendido para outros Municípios ou outros Estados

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 § 1º, 269 e 
325. A Guia de remessa é elaborada após o bloqueio no sistema da CLA dos 
Municipios. Nos Estados não é feito o bloqueio pois o sistema não é integrado. 
A vigência esgota-se com o efetivo envio mediante aviso de recebimento.

023.06.01.003 Processo de apreensão de documentos vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 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 sistem 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 dos registro de outros Municipios ou outros Estados; com a 
remessa para outros setores do DETRAN (para busca e apreensão quando o 
CLA apresentar indicios de fraude); restituição ao órgãos fiscalizador quando a 
apreensão não possuir fundamento legal.

023.06.01.004 Processo de apreensão de veículos vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262, 270 § 4º, 
271 e 325, 328. A vigência esgota-se quando o veículo ingressar no pátio 
determinado pelo DETRAN, permanecendo até o processo de liberação/leilão.

023.06.01.005 Processo de liberação de documento apreendido vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 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).

023.06.01.006 Processo de liberação de veículo apreendido vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 262 caput, 271 e 
325. A liberação do veículo também envolve 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.

023.06.01.007 Processo de recolhimento de veículo apreendido vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Portaria 
DETRAN n. 966/99. A vigência esgota-se com o envio da documentação para 
o processo de liberação do veículo.

023.06.01.008 Processo de remoção de veículos vigência 5 Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 271 e 325. A vigência 
esgota-se com os pagamentos previstos em lei.

023.06.01.009 Processo de retenção de veículo para regularização vigência 5
Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 270 e 325. A vigência 
esgota-se com a devolução do CLA - Certificado de Licenciamento Anual.

023.06.02.001
Processo de análise de expedientes do Cadastro Informativo dos 
Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais - CADIN 
ESTADUAL

vigência 5
Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325; Lei Estadual n. 
12.799/08 e Decreto n. 53.455/08. A vigência esgota-se com o protocolamento.

023.06.02.002
Processo de aplicação de penalidade de multa por infração à 
legislação de trânsito

vigência 5

Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. No caso de 
transferência de pontuação, a declaração 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 relação de remessa devidamente recebida por aquela 
companhia.

023.06.02.003
Processo de cancelamento de multa por infração à legislação de 
trânsito

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325. A vigência 
esgota-se com o deferimento ou indeferimento da solitação.

023.06.03 Leilão de veículos 
apreendidos

023.06.03.001
Processo de venda em leilão de veículo apreendido, removido ou 
recolhido

vigência 5
Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 325 e 328; Portaria 
DETRAN n. 728/09 e n. 1.767/10. A vigência esgota-se com entregra do 
veículo ao arrematante e baixa permanente do veículo.

023.06.04.001
Processo de apuração de irregularidade em instituição, entidade e 
empresa credenciadas

vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual n. 10.177/1998, art. 65; 
Decreto Estadual n. 60.150/2014, arts. 18 ao 22; Resolução CONTRAN n. 
358/2010, arts 37 ao 41; Portaria DETRAN n. 808/2006, arts. 15, 24 ao 30; 
Portaria DETRAN n. 884/2008 art. 16; Portaria DETRAN n. 557/2015, arts 43 
ao 45. A vigência esgota-se com o acolhimento da defesa ou com 
cumprimento da penalidade.

023.06.04.002
Processo de apuração de irregularidade na habilitação de 
candidatos e condutores

vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º, Lei Federal n. 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), art. 263 § 1º, Lei Estadual n. 10.177/1998, art. 65; Decreto 
Estadual n. 59.055/2013, art. 78, inciso VII; Portaria DETRAN n. 1.160/2008, 
art. 18. A vigência esgota-se com o acolhimento da defesa ou com 
cumprimento da penalidade.

023.06.04 Fiscalização e 
apuração de irregularidade em 
empresa credenciada e em 
habilitação de candidatos e 
condutores

OBSERVAÇÕES

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

023.06.02 Aplicação de 
penalidades e expedição de 
certidão negativa

ATIVIDADES SÉRIE DOCUMENTAL

PRAZOS DE GUARDA
(em anos)

DESTINAÇÃO


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-08-20T00:50:48-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




