
Instrução de Serviço N Nº 062, de 19 de agosto de 2005 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 7º. Inciso I, alínea “a” do Decreto n.º 4.593-N, de 

28/01/00, republicado em 28/12/2001, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ALTERAR o parágrafo único do Art. 10 da Instrução de Serviço N Nº 040, 30/07/04, 

publicada em 02/08/04, que passará a conter a redação seguinte: 

“Art. 10 - .... 

Parágrafo Único – Compete à Coordenação de Produção Pedagógica apreciar e informar 

expressamente à Subassessoria Jurídica do Contecioso Administrativo sobre os requisitos 

exigidos no inciso I deste artigo, que se referem a área técnica-operacional”. 

 

Art. 2º - Os incisos I e IV do art. 19 da Instrução de Serviço N Nº 040/04 passam a conter a 

seguinte redação: 

“Art. 19 - .... 

I – Informar através de correspondência (End.: Av. Nossa Senhora da Penha, 2270, B: Barro 

Vermelho Cep.: 29057-402), fax (3324-2835) ou email (coped@detran.es.gov.br) a Gerência de 

Educação e Estatística de Trânsito, 48 (quarenta e oito) horas antes do início de cada curso, o 

horário, local, sala e respectivos professores. Ao final de cada curso remeter a lista dos alunos 

através de fax, por correspondência ou em mãos, enumerando os nomes dos aprovados, 

número do registro da CNH, nome do curso, seu horário e período de realização, número dos 

seus certificados e nomes dos reprovados, sob pena de ser considerado como não realizado o 

curso na referida data, se o fato não ocorrer. 

........ 

IV – Encaminhar à Gerência de Educação e estatística de Trânsito, através de correspondência 

ou em mãos, a cópia da folha de presença assinada de todos os alunos, sob pena de ser 

considerado como não realizado o curso na referida data, se de fato não ocorrer.” 

 

Art. 3º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas 

as disposições em contrário. 

 

Vitória, 19 de Agosto de 2005. 

 

Evaldo França Martinelli 

Diretor Geral do DETRAN/ES 



 

* Publicada no DOES em 19/08/2005. 


