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em vista o acréscimo irregular de categoria no prontuário do 
condutor, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Núcleo de 
Fiscalização de candidatos e Condutores no prazo de quinze dias 
a contar da data de publicação desta decisão.

PA 5/2016. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 
determina o rebaixamento da categoria de Miguel José de 
Souza, Registro de CNH 01796692537, CPF 276.072.325-91, 
tendo em vista o acréscimo irregular de categoria no prontuário 
do condutor, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Núcleo de 
Fiscalização de candidatos e Condutores no prazo de quinze dias 
a contar da data de publicação desta decisão.

 Comunicado
PA 32/2017. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 

determina o rebaixamento da categoria de Luciano Gonçalves 
Nogueira, Registro de CNH 3018869504, tendo em vista irregu-
laridade na emissão da 1ª via da CNH e o acréscimo irregular de 
categoria no prontuário do condutor, com fundamento no artigo 
263, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado 
recorrer ao Núcleo de Fiscalização de candidatos e Condutores 
no prazo de quinze dias a contar da data de publicação desta 
decisão.

PA 04/2018. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 
determina o rebaixamento da categoria de Carlos Roberto 
dos Santos, Registro de CNH 03149202462, tendo em vista o 
acréscimo irregular de categoria no prontuário do condutor, com 
fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. 
Podendo o processado recorrer ao Núcleo de Fiscalização de 
candidatos e Condutores no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 25/2017. A Diretoria de Habilitação da Unidade San-
tos determina o rebaixamento da categoria de Dilson Pedro 
dos Santos, Registro de CNH 03280292594, tendo em vista o 
acréscimo irregular de categoria no prontuário do condutor, com 
fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. 
Podendo o processado recorrer ao Núcleo de Fiscalização de 
candidatos e Condutores no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 13/2016. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 
determina o rebaixamento da categoria de Paulo Sergio Pinto 
da Silva Junior, Registro de CNH 02469403709, tendo em vista o 
acréscimo irregular de categoria no prontuário do condutor, com 
fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. 
Podendo o processado recorrer ao Núcleo de Fiscalização de 
candidatos e Condutores no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 16/2017. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 
determina o rebaixamento da categoria de Francisco Pedro de 
Melo, Registro de CNH 03163635700, tendo em vista o acrés-
cimo irregular de categoria no prontuário do condutor, com 
fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro. 
Podendo o processado recorrer ao Núcleo de Fiscalização de 
candidatos e Condutores no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 Portaria Iamspe - 23, de 10-10-2018

Dispõe sobre a composição da Comissão Especial 
de Concursos Públicos a serem realizados pelo 
Iamspe, dá providências correlatas

A Superintendente do Iamspe, nos termos do artigo 8º, 
inciso XXV, da Portaria Iamspe 119, de 22-10-1970, e do artigo 
11 do Decreto 60.449, de 15-05-2014, Resolve:

Artigo 1º - Constituir a Comissão Especial de Concurso 
Público, a fim de realizar os concursos públicos autorizados nos 
autos do Processo Iamspe 7.511/2018, conforme Despacho do 
Governador de 27, publicado no D.O. em 28-08-2018, com as 
seguintes atribuições:

I. acompanhar a execução dos concursos públicos em todas 
as atividades;

II. fazer publicar os editais referentes aos concursos públi-
cos;

III. traçar as diretrizes dos concursos públicos, orientando os 
órgãos responsáveis pela suas execuções.

Artigo 2º - Para compor esta Comissão Especial de Concurso 
Público ficam designados, sob a presidência do primeiro, os 
seguintes servidores:

contraditório, com fundamento no artigo 263, § 1º. Sendo assim, 
concedo o prazo de 15 dias para apresentação de defesa.

 Comunicado
Chegou ao conhecimento desta Diretoria de Habilitação 

irregularidade administrativa supostamente perpetrada no pro-
cesso de habilitação do condutor abaixo relacionado, razão pela 
qual foi instaurado processo administrativo em seu desfavor. 
Sendo assim, esta Diretoria cita o condutor abaixo relacionado 
para comparecer pessoalmente a esta Sede Administrativa do 
Detran-SP, sito a Rua João Brícola, 32, 9º Andar, Centro, São 
Paulo/SP, CEP: 01014-010, no prazo de 15 dias, por suposta 
infração ao Inciso II do Artigo 140 do Código de Trânsito 
Brasileiro:

PA - NOME DO CONDUTOR - REGISTRO
2556/2018 Deusdete Vieira de Sousa 04117084685
 Comunicado
Chegaram ao conhecimento desta Diretoria irregularidades 

administrativas supostamente perpetradas no processo de 
habilitação do condutor abaixo descrito, razão pela qual foi 
instaurado processo administrativo para apuração dos fatos. 
Sendo assim, esta Diretoria cita o condutor abaixo relacionado 
para apresentar defesa escrita e indicar as provas que pretende 
produzir, no prazo de 15 dias, protocolando-a junto à Sede Admi-
nistrativa do Detran-SP ou à Ciretran a que estão vinculados, por 
suposta exclusão irregular de pontuação de seus prontuários:

PA - NOME DO CONDUTOR - REGISTRO
PA 2557/2018 Josenildo Batista de Moura 03341817132

 SUPERINTENDÊNCIAS 
REGIONAIS DE TRÂNSITO
 Superintendência Regional de Trânsito da 
Região Metropolitana de São Paulo
 188ª Ciretran - Ribeirão Pires
 Notificação
Notificando os condutores abaixo relacionados que de 

acordo com o Art. 263 inciso I do Código Brasileiro de Transito 
foi instaurado Procedimento Administrativo de Cassação da 
CNH, ficando ciente de que até o prazo de 30 dias contados 
a partir desta publicação poderão apresentar recurso a JARI. A 
não apresentação de recurso no prazo acima indicado resultará 
nos efeitos da Revelia.

PROCESSO CONDUTOR CPF

087/18 Alan Molina Galter 45732945890
088/18 Jose Liborio da Silva Neto 10154041890

 Superintendência Regional de Trânsito 
da Região Metropolitana da Baixada 
Santista,com sede em Santos
 16ª Ciretran - Santos
 Comunicado
Chegou ao conhecimento desta Diretoria de Habilitação 

irregularidade administrativa supostamente perpetrada no pro-
cesso de habilitação dos condutores abaixo relacionados, razão 
pela qual foram instaurados processos administrativos para 
apuração dos fatos. Sendo assim, esta Diretoria cita os condu-
tores abaixo relacionados para apresentarem defesa escrita e 
indicarem as provas que pretenderem produzir, no prazo de 15 
dias, protocolando-a junto à Sede Administrativa do Detran-SP 
ou à CIRETRAN a que estão vinculados, por suposta infração ao 
Artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao previs-
to no § 1º do Art. 2º da Resolução Contran 168, de 14-12-2004:

PA NOME DO CONDUTOR REGISTRO

04/2016 Gildo Augusto Silva 3390361658
06/2016 Fabricio de Carvalho Monteiro 1111784867
12/2016 Jefferson Maranhão 2109706973
15/2016 Jose Nery da Silva 05402795001
16/2016 Thiago de Abreu Silva 2936909935
22/2016 José Caciel Santos Carvalho 05150450860
26/2016 Richard Divino Nunes 1647279577
15/2017 Wedley Policarpo da Silva 5464535093
18/2017 Jonas Silva Perez 01732224633
20/2017 Robert Chagas de Carvalho 03585222629
21/2017 Valdir Almeida Santos 05056254980
05/2018 Marcos Antonio Fernandes 01853934859
07/2018 Jose Santana Silva 05932490426
08/2018 Jose Trindade dos Santos 05932489906
09/2018 Mauro Lima de Araujo 02426721677

PA 3/2016. A Diretoria de Habilitação da Unidade Santos 
determina o rebaixamento da categoria de David Luedy Borges, 
Registro de CNH 03936162293, CPF 344.009.068-09, tendo 

Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1497/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de JOSE IRES FORTES, Registro de CNH 
06340827805, tendo em vista a utilização indevida do Código 
de Entidade para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, 
com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito 
Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da Direto-
ria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data de 
publicação desta decisão.

PA 1498/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de CAROLINA DE MORAES BEZERRA, 
Registro de CNH 06340828049, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 1499/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de PAULO JORGE DOS SANTOS, Registro 
de CNH 06341160435, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1500/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS, Registro 
de CNH 06341160651, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

 Comunicado
PA 2231/2018. Tendo sido submetido a procedimento 

com a finalidade de verificação de sua capacidade quanto ao 
atendimento do requisitado no Inciso II do Art. 140 do Código 
de Trânsito Brasileiro, o condutor FRANCISCO SALES ALVES, 
portador da CNH com Registro 02507091603, não demonstrou 
satisfazer plenamente aos requisitos previstos na referida legis-
lação de trânsito. Por essa razão, esta Diretoria de Habilitação 
determinou o CANCELAMENTO de sua CNH, conforme previsto 
no § 1º do Art. 263 do CTB, concedendo-lhe o prazo de 15 dias 
para apresentação de recurso.Para conhecimento da Dr. Roberto 
Alves de Mello Gonçalves, OAB/SP 261955.  Comunicado

PA 687/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de MARIANA LOPES NAKASHIMA SANTOS, 
Registro de CNH 06060379580, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo a processada recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

 Comunicado
PA 2227/2017. Tendo sido citado para apresentar defesa 

perante a Diretoria de Habilitação, diante da suspeita de 
exclusão irregular de pontuação de seu prontuário, o condutor 
Sr. IVAN FERREIRA DA SILVA, portador da CNH com Registro 
04153030494, não comprovou a licitude do referido proce-
dimento. Por essa razão, determinou-se o cancelamento da 
emissão da 2ª via de sua CNH, obtida de forma irregular, e o 
REINÍCIO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO pelo processado, caso 
queira estar habilitado para conduzir veículos automotores, com 
fundamento no Parágrafo 4º do Art. 148 do Código de Trânsito 
Brasileiro. O condutor terá o prazo de 15 dias para a apresenta-
ção de recurso, sob pena de revelia. Para conhecimento do Dr. 
Alexandre Kolano Barbosa de Carvalho, OAB/Sp 295.474.

 Comunicado
Chegou ao conhecimento desta Diretoria de Habilitação 

irregularidade administrativa supostamente perpetrada no pro-
cesso de habilitação dos condutores abaixo relacionados, razão 
pela qual foram instaurados processos administrativos para apu-
ração dos fatos. Sendo assim, esta Diretoria cita os condutores 
abaixo relacionados para apresentarem defesa escrita e indica-
rem as provas que pretenderem produzir, no prazo de 15 dias, 
protocolando-a junto à Sede Administrativa do Detran-SP ou à 
Ciretran a que estão vinculados, por suposta infração ao Artigo 
140 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao previsto no § 
1º do Art. 2º da Resolução Contran 168, de 14-12-2004:

PA - NOME DO CONDUTOR - REGISTRO
2505/18 - Antonio Junior Ramos Oliveira 6216876206
2506/18 - Jose Augusto Correia Andrade 6216876314
2507/18 - Petterson dos Santos Carmo 6216876422
2508/18 - Renato Angelo dos Santos 6216876530
2509/18 - Adilson do Carmo 6216876649
2510/18 - Miguel Catira 6216876757
2511/18 - Gilberto Manoel da Silva 6216876865
2512/18 - Euclides Florencio 6218833897
2513/18 - Dayane da Silva Noya Rodrigues 6218833903
2514/18 - Jose Cicero dos Santos 6218834039
2515/18 - Arildo Martins Cerca 6218834147
2516/18 - Marco Antonio da Silva 6218834255
2517/18 - Emerson Santos Duarte 6218834363
2518/18 - Lucivanio Alves da Silva 6218834471
2519/18 - Leandro de Magalhaes Cabral 6258635008
2520/18 - Leandro Gomes de Mello Cesario 6258635108
2521/18 - Raimundo Inacio do Nascimento Neto 6258635216
2522/18 - Jose Domingos Nascimento Barbosa 6258635324
2523/18 - Carolina Nogueira Dantas de Souza 6258635432
2524/18 - Jacson Andrade Silva 6258635540
2525/18 - Eridnaldo Lopes da Silva 6258635659
2526/18 - Sebastiao Martins da Silva 6258635767
2527/18 - Maria Janielma de Souza Leite 6258635875
2528/18 - Gildson Miguel Santos dos Anjos 6258635983
2529/18 - Eder Souza da Silva Xavier 6258647610
2530/18 - Nailton do Nascimento Silva 6268372541
2531/18 - Frasio Manoel Ferreira 6268372768
2532/18 - Thiago Oliveira Santos 6268372984
2533/18 - Valdecir Bezerra Lucas 6268373126
2534/18 - Givanildo Vidal da Silva 6268373234
2535/18 - Everon Jorge Leite da Silva 6268373450
2536/18 - Jailson da Silva Pereira 6268373677
2537/18 - Roberto Fialho Vieira 6268373900
2538/18 - Luiz Ricardo das Virgens dos Santos 6292255715
2539/18 - Josefa Ferreira da Silva Nascimento 6292255823
2540/18 - Valquiria Segundo da Cunha 6292255931
2541/18 - Leandro Samuel da Silva 6292256075
2542/18 - Paulo Ramos Bueno 6292256291
2543/18 - Ayrton da Silva Souza 6292256308
2544/18 - Eudes Gerson da Silva Martins 6292256408
2545/18 - Claudia Vieira Saramento 6292256516
2546/18 - Ginaldo Joaquim da Silva 6301576727
2547/18 - Felipe da Cruz Cavalcante 6301576835
2548/18 - Jose Adeilson Batista da Silva 6301576943
2549/18 - Hudson Weslley Moura da Silva 6301577087
2550/18 - Adailson Lima dos Santos 6301577195
2551/18 - Enilda dos Santos Silveira 6301577201
2552/18 - Jose Mauricio Correia 6301577301
2553/18 - Joao Firmino Jose da Silva Neto 6301577410
2554/18 - Diana Nonato dos Santos 6301577528
2555/18 - Fabio Ricarte de Araujo 6301577636
 Comunicado
Protocolo 59105/2018. Informo a denegação do pedido 

de desbloqueio de ROSANA KELLEN PEREIRA LIMA CARDOSO, 
Registro de CNH 02291711678, tendo em vista a não apresen-
tação da documentação necessária, informando ainda a instau-
ração de uma portaria para apurar a irregularidade do processo 
de habilitação do mesmo e lhe conceder a ampla defesa e o 

do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1479/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de NEUCI DOS SANTOS FERNANDES, 
Registro de CNH 06340827248, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 1480/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de GLAIRTON DE SOUSA E SILVA, Registro 
de CNH 06340827356, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1481/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de ANTONIO SOUZA DE JESUS, Registro 
de CNH 06340828157, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1482/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de DONIZETTI DE MEIRA, Registro de CNH 
06340828481, tendo em vista a utilização indevida do Código 
de Entidade para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, 
com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de Trânsito 
Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da Direto-
ria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data de 
publicação desta decisão.

PA 1483/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de FRANCISCO JOSE NASCIMENTO, Registro 
de CNH 06340828706, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1485/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de CLEOMA DE SOUSA BRITO, Registro 
de CNH 06340828922, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1486/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de OSMAR RAMOS DE OLIVEIRA, Registro 
de CNH 06341161010, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1487/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de JOSE SIMAO DA ROCHA NETO, Registro 
de CNH 06341161128, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1488/2018. A Diretoria de Habilitação determina o can-
celamento Registro de AMILTON ANTONIO DA SILVA, Registro 
de CNH 06341161236, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1489/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de RAIMUNDO ARAUJO ABREU, Registro 
de CNH 06341161344, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1490/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de JOVELINO SOARES DA SILVA NETO, 
Registro de CNH 06341161452, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 1491/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de HELCIO JESUS GOMES OLIVEIRA, 
Registro de CNH 06341161560, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 1492/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de JOSE ANGELO DA SILVA, Registro 
de CNH 06341161679, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1493/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de CARLOS ALBERTO DE SOUZA BISPO, 
Registro de CNH 06341161787, tendo em vista a utilização inde-
vida do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código 
de Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor 
da Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da 
data de publicação desta decisão.

PA 1494/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de FABIANO ANDRADE DIAS, Registro 
de CNH 06341161895, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1495/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de JOSINALDO DA SILVA BISPO, Registro 
de CNH 06341162037, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 
Diretoria de Habilitação no prazo de quinze dias a contar da data 
de publicação desta decisão.

PA 1496/2018. A Diretoria de Habilitação determina o 
cancelamento Registro de JOSE ERINALDO DA SILVA, Registro 
de CNH 06340827572, tendo em vista a utilização indevida 
do Código de Entidade para emissão da Carteira Nacional de 
Habilitação, com fundamento no artigo 263, § 1º do Código de 
Trânsito Brasileiro. Podendo o processado recorrer ao Diretor da 

Artigo 3º - A referida Comissão poderá requisitar os recursos humanos e materiais necessários à execução de suas atividades.
Artigo 4º - Ficam cessados automaticamente os efeitos desta Portaria com a publicação da homologação de todos os concursos 

públicos advindos da autorização mencionada no artigo 1º.
Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria Iamspe 18, de 15-07-2016.

 JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

 FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE 
S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

 Notificação
A Luiz Sergio Gorla, RG 12.971.874.-9 SSP/SP, CPF 116.448.138-

07, e Maria de Lourdes Lombardo Gorla, RG 18.425.839-X, CPF 
274.363.438-31 - Beneficiários do Lote 10, Assentamento Monte 
Alegre II, Município de Motuca/SP. São Paulo, 20-09-2018.

O Diretor Adjunto de Políticas de Desenvolvimento da Fundação 
Itesp informa que foi constatada, por meio de vistorias realizadas por 
Técnico desta Fundação no lote que lhes foi concedida a Permissão de 
Uso, a irregularidade de não moradia de vossas senhorias.

Tal situação está em desacordo com os preceitos estabele-
cidos pela Lei Estadual 4.957, de 30-12-1985, alterada pela Lei 
Estadual 16.115, de 14-01-2016, e regulamentada pelo Decreto 
62.738, de 31-07-2017, e Manual de Procedimentos - Assen-
tamentos Estaduais, que, dispondo sobre os Planos Públicos 
de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários do 
Estado, tem como meta efetivar a exploração agropecuária das 
terras onde desenvolve o assentamento e criar oportunidades de 
trabalho, progresso social e econômico a trabalhadores rurais, 
além de promover o aumento da produtividade no campo.

Diante disso, Notifico vossas senhorias para sanar a irregu-
laridade imediatamente ou, querendo, apresentar defesa escrita, 
no prazo de 15 dias, sob pena de serem excluídos do projeto de 
assentamento e de submeter-se às medidas judiciais cabíveis, 
visando à reintegração da Fundação Itesp na posse do lote e o 
assentamento imediato de outra família.

 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Notificação
Despachos do Corregedor, de 09-10-2018
Processo Administrativo Disciplinar n. 1583/18
Processado: Q.G.D.S. – RE 37.583-4
Deliberação

Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da 
Portaria Normativa 253/13, Notifica-se Quelcio Gomes dos 
Santos - RE: 375834, que está sendo processado(a), conforme 
Processo Administrativo Disciplinar n. 1583/2018, em trâmite 
nesta Corregedoria Geral.

Desta forma, V. Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do primeiro 
dia útil seguinte ao recebimento da presente, para apresentar, se 
desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo interregno, oferecer rol 
de testemunhas com endereço completo destas, não podendo ultra-
passar o número máximo de 3 (três), sob pena de preclusão. Também 
poderá, se assim lhe convier, fazer-se acompanhar por advogado, bem 
como ser por ele representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicita-
ção pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP <http://
www.fundacaocasa.sp.gov.br/erp>, de acesso exclusivo e pesso-
al do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 Comunicado
Processo SEDS 1502/2015 – Edital de Chamamento Público 

para seleção de Organização Social, visando a continuidade da 
execução do serviço de acolhimento institucional na modalidade 
Casa de Passagem – Município de São Paulo


