DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

EXECUTIVO

28
setembro de 1997, e considerando
o d ispo sto no p ro ce sso nº
54037336, resolve: CANCELAR O
REG ISTR O
DE
CNH
nº
03 5892 1020 3, em nome de
EMÍLIO ZAGOTO, obtido em desacordo com as normas do Código
de Trânsito Brasileiro e Reso lução
nº 168, de 22 de Março de 2005,
do CONTRAN.
Vitória, 10 de Agosto de 2011.
LUCINIO CASTELO
DE ASSUMÇÃO
Direto r de Habilitação
e Veículo s do DETRAN/ES
Protocolo 61833
_____________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N nº
035/11
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, no
uso da atribuição que lhe co nfere
o art. 7º. Inciso I, alínea “c” do
Decreto n.º 4.593-N, de 28/01/00,
publicado em 31/01/00, e tendo
em vista o contido na Lei 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro e co nforme Resolução nº 168,
de 14 de dezembro de 2004, alterada pela Resolução 169, de 17 de
março de 2005 e Portaria nº 15,
de 31 de maio de 2005 do Conselho Nacio nal de Trânsito – C ONTRAN.
CONSIDERANDO a necessidade
de se dar cumprimento ao s artigos 140 e 147, § 2° do Código de
Trânsito Brasileiro ;
CONSIDERANDO o grande número de candidatos à habilitação, vindos de outros Estados da Federação, para efetuarem processo de
habilitação neste Estado , em afronta à norma legal;
CONSIDERANDO a facilidade de
se fraudar documentos compro bató rio s da residência;
RESOLVE:
Art. 1º. Para os procedimento s de
Habilitação no DETRAN/ES, entende-se como comprovante de residência, os seguintes documentos:
I - Fatura de água, luz o u telefone,
expedida no prazo máximo de 90
dias, em nome do usuário ou com
declaração do no me de quem constar a fatura, co nforme modelo do
ANEXO I;
II - Contrato de locação do imóvel
em nome do interessado, registrado em Cartório;
III – No tificação de Impo sto de
renda do último exercício ou recibo da d ecla raçã o re fere nte ao
exercício em curso;
IV - Correspondência o u documento expedido por órgãos o ficiais das
esferas Municipal, Estadual ou Federal, com data de emissão de no
máximo 90 dias;
V - Correspondência de seguradora, instituição bancária, ou ainda
de administradora de cartão de
crédito , cuja identificação (nome
e endereço do titular) esteja impressa diretamente na fatura o u no
pró prio envelo pe, desde que esteja devidamente carimbado pelos
Correios, ambos com data de ex-
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pedição de no máximo 90 dias;
VI - Certidão de matrícula em instituição de ensino fundamental,
médio o u universitário, ou carteira est uda ntil, j unta mente c o m
qualquer o utro co mpro vante de
endereço previsto em no me de
terceiros;
VII - Pesso as residentes em área
rural poderão apresentar contrato
de lo cação o u arrendamento da
terra, nota fiscal do pro dutor rural
fo rnecida pela Prefeitura Municipal
o u documento de assentamento
expedido pelo INC RA.
VIII – Fatura de Plano de Saúde,
internet o u TV a cabo, expedida no
praz o máximo de 90 dias em nome
do usuário ou co m declaração no
nome de quem constar na fatura,
conforme modelo do ANEXO I.
IX - Último contracheque ou carteir a de t rabalho e pr evidência
so cial atualiz ada;
§ 1º. Quaisquer declarações deverão apresentar a firma do signatário reconhecida como verdadeira ou autêntica, tendo em vista a
segurança administrativa e a relevante importância que o comprovante de residência tem perante o
órgão de trânsito.
§ 2º. Os documentos po derão ser
apresentados na forma o riginal ou
foto cópia autenticada po r tabelião.
§ 3º. Serão aceito s documento s
em nome do avô, avó, pai, mãe,
filho o u cônjuge do interessado ,
co m a devida c o mpro vação do
parentesco , através de do cumento de identidade reco nhecido pela
legislação federal, certidão de nascimento ou certidão de casamento.
Art. 2º DETERMINAR que por o casião da realização das provas teórica s de pr o cesso s de prim eira
habilitação ou reabilitação ou práticas de trânsito para os candidatos de adição e/o u mudança de
categoria, sejam apresentados os
do cumentos mencio nados no Art.
1º., co mpro batório s do do micílio
ou residência;
Art. 3º. Esta Instrução de Serviço
entra em vigor no dia 19 de setembro de 2011, inclusive para os
pro cessos em andamento.

ro __________________, Cidade
______________________________,
CEP:____________________.
_____________________________,
______ de _________________ de
201___.
______________________________
Assinatura do declarante
Protocolo 61832
_____________________________
Ordem de Serviço Nº.013/2011
A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE, designada nos
termos da IS. n° 1431, de 01 de
setembro de 2010, resolve conceder averbação de tempo de serviço ao servidor abaixo relacionado
no Anexo Único, que integra esta
Ordem de Serviço, na forma da lei
46/94 e suas alterações.
Anexo Único
NOME- João Felício Scardua
Nº FUNCIONAL- 378504
DISPONIBILIDADE – 01/01/1999
a 06/03/2001 – 29/07/2003 a 04/
01/2005 – 07/04/2010 a 01/01/
2011.
ÓRGÃO – SEGER
Vitória, 05 de setembro de 2011
MARISE MAGNAGO
DE ANDRADE
Gerente de Recursos Humanos
DETRAN/ES
Protocolo 61831
___________________________________
A GERENTE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN ES, no uso das
atribuiçõ es que lhe confere a IS.
Nº 1431, de 01 de setembro de
2010, concede:
ORDEM DE SERVIÇO 011/2011
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL
DE TEMPO DE SERVIÇO
Nom e: Ingr id Sta nge Az eve do
Guido ni
Cargo: Assistente Jurídico
Nº.Func.: 2795043
Vigência: 27/07/2011
Percentual: 05,00%

Vitó ria, 02 de setembro de 2011.
JOÃO FELÍCIO SCÁRDUA
Direto r Geral do DETRAN/ES
ANEXO I
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
Eu________________nacionalidade
__________________, estado civil ______________, po rtador da
ca rt eir a
de
id ent id ade
nº.
_____________ ___ e C PF nº.
_________________, DECLARO,
sob as penas previstas no art. 299
do C ódigo Penal, para fins de serviço na área de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito
do Espírito Santo – DETRAN/ES,
que___________________ reside
ou
d o micilia
na
cida de
de_______________________/ES,
co m end er eço à Rua ( Av.)
_______________________________________________,
nº. ______, apt.__________, Bair-

Nome: Luciana Helena C o rdeiro
Batistoni
Cargo: Assistente Jurídico
Nº.Func.: 2808951
Vigência: 21/08/2011
Percentual: 05,00%
Nome: João Felicio Scardua
Cargo: Direto r Geral
Nº.Func.: 378504
Vigência: 04/09/2011
Percentual: 05,00%
Nome: Jo ão Wagner Dutra das
Neves
Cargo: Agente de Serviço II
Nº.Func.: 2810565
Vigência: 24/08/2011
Percentual: 05,00%
Nome: C arlo s Erlei Santana
Cargo: Agente de Serviço II
Nº.Func.: 2791021
Vigência: 05/05/2008

Percentual: 05,00%
Nome: Gerson de Souza Rosa
Cargo: Agente de Serviço II
Nº.Func.: 2794837
Vigência: 06/07/2008
Percentual: 05,00%
Nome: Sô nia Maria Teixeir a de
Jesus
Ca rgo : A ss is tente T écnic o de
Trânsito II-IV-R
Nº.Func.: 2805006
Vigência: 04/09/2011
Percentual: 60,00%
Vitó ria, 05 de setembro de 2011.
Marise Magnago de Andrade
Gerente de Recursos Humanos
DETRAN-ES
Protocolo 61830
________________________________
O
D IRET OR-G ERAL
DO
DETRAN|ES assinou nesta data, o
seguinte Ato:
Ins trução d e Se rviço P N°
2102, EXONERAR, a contar de
24/08/2011, de aco rdo co m o
art. 61, § 2°, “a”, da Lei Co mplementar n° 46/94, a servidora Adriana da Silva Volpato do cargo
comissionado de Agente de Serviço s II da C iretran de São Mateus
do DETRAN|ES, Ref. DC-07.
Vitória, 02 de Setembro de 2011.
João Felício Scardua
Diretor Geral - DETRAN|ES
Protocolo 61377

Instituto de Obras Públicas
do Estado do Espírito Santo
- IOPES EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
DE ADITAMENTO E, REPLANILHAMENTO AO CONTRATO DE
EM PREI TADA N° 042 /200 9.
PROC.: 54783330/2011
Partes: IOPES e a Empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Objeto: Aditar
o item 3.1 da CLÁUSULA TERC EIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO do
referido Contrato. Regime de Execução – As obras e serviços serão
executados no regime de Empreitada por Preço Unitário, utilizando
o s preços estabelecido s na nova
Planilha Orçamentária da C ontratada, e que, independentemente de
transcrição, passa a fazer parte integrante deste Co ntrato. Assinatura: 31/08/2011.
Protocolo 61464
__________________________________
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE
ADITAMENTO DE VALOR E REPLANILHAMENTO AO CONTRATO
DE EMPREITADA Nº 002/2011.
PROC. 54557291/11.
Partes: IOPES e a Empresa LIMIAR ENGENHARIA LTDA., Objeto:
Aditar os itens 2.1 da CLÁUSULA
SEGUNDA – DO VALOR E DOS REC URSOS FINANCEIROS E 3.1 DA
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO do referido Contrato. VALOR: Fica acrescido em
R$139.726,74 perfazendo um total

