DIÁRIO OFICIAL

Poder Executivo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
- SESP ORDEM DE SERVIÇO Nº042-S DE
19 DE DEZEMBRO DE 2006
CONSIDERAR, interrompidas por
necessidade de serviço, a partir de
19/12/06 as férias relativas ao
exercício de 2004, do servidor
abaixo, com início em 18/12/06,
ressalvando-lhe o direito de gozar
os 29 (v int e e nov e)
di as
oportunamente.
JÚLIO
CESA R
DE
SOUZA
MOREIRA
Nº Func. 195562
Vitória, 19 de dezembro de 2006
Ivan de Alme ida Ferreira
Júnior
Su bse cre tár io d e E sta do da
Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 55475
____________________________________
ORDEM DE SERVIÇO Nº 043-S
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006
INCLUIR n a e sca la d e f éri as
aprovada pela Ordem de Serviço
nº 033-S de 31/10/06, publicado
no Diário Oficial do Estado de 07/
11/06 os servidores da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social,
DEZEMBRO/2007
Leila Jane Carvalho Samary de
Proença
NF.: 2841967
Daniel Matos de Souza
NF.: 2847396
Ivan de Alme ida Ferreira
Júnior
Su bse cre tár io d e E sta do da
Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 55476
_________________________________
RETIFICAÇÃO
Na re daçã o d o E xtra to de
Contrato
nº
059/2006,
pu bli cado no Di ári o Ofici al de
07.12.2006:
Onde se lê:
VIGÊNCIA: Será a partir do dia
subseqüente ao da publicação do
re sum o d o C ont rat o n o D iár io
Oficial do Estado do Espírito Santo
e o término será com a conclusão
do s s erv iço s e con seq üen te
pagamento da despesa.
Leia-se:
VIGÊNCIA: Será a partir do dia
subseqüente ao da publicação do
re sum o d o C ont rat o n o D iár io
Oficial do Estado do Espírito Santo
até o dia 31 de dezembro de 2006.
Em 21 de dezembro de 2006.
Protocolo 55790

Departamento
Estadual de Trânsito
- DETRAN O DIRETOR-GERAL DO DETRAN/
ES assinou nesta data, o seguinte
Ato:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P n°
207, EXONERAR, de acordo com
o art . 61, § 2º, “a”, d a L ei
Co mple men tar nº 46/ 94,
a
se rvid ora LUC IMA R D IAS DE
MOURA STORCK MAR TIN S d o
cargo comissionado de Agente de
Se rvi ço II da CRT de Iú na do
DETRAN-ES, Ref. DC-07.
Vitória, 21 de dezembro de 2006.
RUY DIAS DE SOUZA
Diretor Geral – DETRAN/ES
Protocolo 55693

O DIRETOR-GERAL DO DETRAN/
ES assinou nesta data, o seguinte
Ato:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº
208, NOMEAR, de acordo com o
art. 12, II, da Lei Complementar
nº 46/94, CA RL OS ALB ER TO
AMAR AL
para
o
car go
comissionado de Agente de
Serviço II da CRT de Iúna do
DETRAN/ES, Ref. DC-07.
Vitória, 21 de dezembro de 2006.
RUY DIAS DE SOUZA
Diretor Geral – DETRAN/ES
Protocolo 55696
____________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N. Nº.
049, de 20 de dezembro de 2006.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 7º. Inciso I, alínea
“c” do Decreto n.º 4.593-N, de 28/
01/2000 e,
CONSIDERANDO a necessidade de
re gul ame nta r e mo der niz ar os
procedimentos operacionais no
ex erc íci o d as at ivi dad es da
Su bge rên cia de Veí cul os do
DETRAN/ES;
RESOLVE:
Ar t. 1º - To rna r o bri gató ria a
ob ser vânc ia
do
Manu al
de
Procedimento e Normas Gerais de
Se rviç os
de
L ice nci amen to
instituí do pela Subger ência de
Veículos do DETRAN/ES.
Art. 2º - O desrespeito às normas
do Ma nua l d e Pr oce dim ent os
im pli car á
r espo nsa bil ida de
fu ncio nal na for ma da L ei
Co mpl emen tar nº . 46/94, s em
prejuízo das penalidades civis e
criminais cabíveis.
Parágrafo Único - Aos operadores
do si stem a q ue não sejam
se rvi dore s
do
D ETRA N/E S,
incidirão as sanções na forma de
regulamento próprio.
Ar t.
3º
O
Ma nua l
de
Procedimentos, bem como suas
alterações estarão disponíveis no
site do DETRAN/ES para consulta
obrigatória em caso de dúvidas.
Art. 4º - A Subgerência de Veículos
é responsável pela atualização do
ma nua l
de
pr oce dime nto s,
de ven do del a d ar ci ênc ia ás
CI RET RAN ’s, PAV ’s e d ema is
setores que dele necessitem para
a execução de suas atribuições.
Art. 5º - Esta Instrução de Serviço
entra em vigor na data de sua
publicação.
Em, 20 de dezembro de 2006.
Ruy Dias de Souza
Diretor Geral DETRAN/ES
Protocolo 55599
_______________________________
ERRATA
RESUMO DO TERMO DE CREDEN
CIAMENTO DO CENTRO DE FOR
MAÇÃO DE CONDUTORES RAYS
SA - CFC RAYSSA LTDA.
PROCESSO: 34669132.
On de lê-s e: “Credenc iado nº
025.”
Leia-se: “Credenciado nº 026.”
Protocolo 55639

______________________________
RESUMO DO TERMO DE CREDEN
CIAMENTO DO CENTRO DE FOR
MAÇÃO DE CONDUTORES GUAN
DU L C BONJARDIM – CFC GUAN
DU L C BONJARDIM
OBJETIVO: Credenciamento do
CE NTRO DE FORMAÇ ÃO DE
CONDUT ORE S G UAND U L C
BONJARDIM - CFC GUANDU L C
BONJA RDIM – pa ra m ini str ar
Cu rso
de
Rec icl agem
pa ra
Co ndut ore s
In fra tor es,
em
conformidade com a IS N nº 040/
04, publicada no DIO em 02/08/
2004, IS N nº 027/06, publicada
no DIO em 04/07/2006.
Credenciado nº 027.
VIGÊNCIA: Será de 12 (doze)
meses, a partir da publicação.
PROCESSO: 34766014.
Vitória, 06 de Dezembro de
2006.
RUY DIAS DE SOUZA
DIRETOR GERAL –
DETRAN - ES
Protocolo 55655
_____________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N Nº.
047, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2006.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art.
7º. Inciso I, alínea “c” do Decreto
n.º 4.593-N, de 28/01/2000 e,
resolve editar as normas a seguir.
Art. 1º. A Instrução de Serviço N
nº 042, de 08 de novembro de
2006, publicada no D.O.E. de 09/
11/2006, passar a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º [...]
“I [...]
“a) ato constitutivo, Estatuto ou
Co ntra to
Soci al
em
vigo r,
devidamente registrado na Junta
Co mer cia l o u n o Car tór io de
Re gis tro
Ci vil
das
Pe sso as
Jurídicas, e respectivas alterações,
cu jo objeto se ja a e xcl usi va
prestação de serviços médicos e/
ou psicológicos ao DETRAN/ES;”
(NR)
“III [...]
“a) comprovante de inscrição, de
qu itaç ão
e
at est ado
de
an tec eden tes
da
anu ida de
fornecido no Conselho Regional de
Psicologia;” (NR)
“f) certificado de participação em
pelo menos 03 (três) cursos que
tratem de aplicação e avaliação de
te stes
ps icol ógi cos
de
pe rso nal ida de, se ndo 01 (u m)
deles obrigatoriamente o Curso de
Psicodiagnóstico Miocinético (PMK);
os demais deverão ser escolhidos
entre Teste de Atenção (AC, D2 ou
BMF – 1), Teste de Atenção Difusa
(Tadim 1 ou Tadim 2), testes não
verbais de inteligência (R1, G 36
ou
G
38)
e
R etes te
de
Personalidade (Zuliguer), com a
in dic açã o d a d ur açã o, car ga
horária e da época em que foram
realizados;”(NR)
“i) comprovante de pagamento das
taxas de inclusão de profissional
de clínica.” (AC)
“IV [...]
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“a) comprovante de inscrição, de
qu itaç ão
e
at est ado
de
an tec eden tes
da
anu ida de
fornecido no Conselho Regional de
Medicina;” (NR)
“h) comprovante de pagamento das
taxas de inclusão de profissional
de clínica.” (AC)
“Art. 15 [...]
“i ) te rmo de ren ova ção do
cr ede nci ame nto
dev ida men te
preenchido e assinado, conforme
modelo do anexo VII.” (AC)
“Art. 19-A O requerimento para a
inclusão de profissionais da área
ps icol ógi ca
e /ou
mé dica
e
op era dore s
do
s iste ma
de
habilitação deverá ser formulado
conforme modelo do anexo II,
ac omp anh ado dos do cum ent os
referidos no art. 3º, incisos III, IV
e V, respectivamente.” (AC)
“Art. 22 A solicitação de mudança
de en der eço ou de in sta laç ão
de verá
se r
ap res enta da
pr evia men te a o D ETR AN/E S,
in str uíd a c om o r equ eri men to
conforme Modelo do ANEXO II,
as sin ado pe lo( s) sóc io( s) ou
pr opr ietá rio (s) ou re spon sáv el
técnico, acompanhada da seguinte
documentação, observado o art.
4º: (NR)
“Art. 34 [...]
“XI - C omun icar ao D ETRA N a
exclusão dos profissionais da área
psicológica, médica e operadores
do sistema no prazo de 10 (dez)
dias.” (NR)
“Art. 46 [...]
“IX - alterar o quadro societário
e/ ou end ere ço da clí nic a s em
au tori zaç ão
do
D ETR AN/E S,
modificar a finalidade da estrutura
da credenciada, bem como não
comunicar ao DETRAN a exclusão
do s
pr ofi ssio nai s
da
ár ea
psicológica, médica e operadores
do sistema;” (NR)
“Art. 62 Será permitido que um
me smo aux ilia r a tue em no
máximo em 05 (cinco) clínicas,
de sde
que
lo cal izad as
em
municípios cuja distância entre si
não exceda a 150 Km.” (NR)
Art. 2º. A Instrução de Serviço N
nº 036, de 31 de outubro de 2006,
publicada no D.O.E. de 01/11/
2006, passar a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 45 [...]
“I [...]
“h ) te rmo de ren ova ção do
cr ede nci ame nto
dev ida men te
preenchido e assinado, conforme
modelo do anexo IV;” (AC)
Art. 3º. A Instrução de Serviço N
nº 034, de 03 de outubro de 2006,
publicada no D.O.E. de 06/10/
2006, passar a vigorar acrescida
do seguinte anexo:
ANEXO IV
MINUTA
DO
TERMO
CREDENCIAMENTO

DE

