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permaneça classificada, nos 28 dias anteriores, na fase 3 (amare-
la) para evolução. Assim, é possível medir a efetiva sustentação 
do movimento de desaceleração da curva de contágio.

Por essas razões, este Centro de Contingência recomenda 
a manutenção da medida de quarentena, na forma do Plano 
São Paulo, bem como a atualização do Anexo II do Decreto nº 
64.994, de 28 de maio de 2020.

____________________________________________
___________

Dr. Paulo Menezes
Centro de Contingência e Centro de Operações de Emergên-

cias em Saúde Pública e Estadual

internações e óbitos, levando-se em consideração a densidade
demográfica das áreas. Para tanto, recomenda-se a exigência de
que o indicador de variação de internações na fase 4 apresente
uma variação abaixo de 1,0 e a soma das novas internações nos 
últimos 14 dias seja inferior a 40 por 100 mil habitantes. Ademais, 
recomenda-se a exigência de que o indicador de variação de
óbitos na fase 4 apresente uma variação abaixo de 1,0 e a soma
de óbitos nos últimos 14 dias inferior a 5 por 100 mil habitantes.

c) Aferição de estabilidade – Tendo em vista que a fase 
4 (verde) promove maior flexibilidade de atividades que já são 
admitidas nas duas fases imediatamente anteriores, e conside-
rando a proposta “b.2” acima, é recomendável que cada área 

ANEXO II
a que se refere o artigo 1º do
Decreto nº 65.100, de 29 de julho de 2020
Classificação de Áreas e Indicadores

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

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

Portaria DV-319, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica GS COMÉRCIO DE PLA-

CAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ 37.009.492/0001-96, estabelecida
na Avenida Armando Salles de Oliveira, 859 - Parque Suzano - Suza-
no - SP - 08.673-000, como Estampador de Placa de Identificação
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-320, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica VISÃO SEGURA 

EMPLACADORA LTDA, CNPJ 36.444.039/0001-45, estabelecida 
na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, 171 - Antonio 
Joaquim Barbosa Filho - Biritiba-Mirim - SP - 08.940-000, como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-DES - 0138, de 29-07-2020
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e técnicas, 

conforme processo de registro apresentado eletronicamente;
Resolve:
Artigo 1°. Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publi-

cação desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da 
Lei Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos arts. 8° e 9° da Portaria 
Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica GOMES E PRA-
TES PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA-ME, CNPJ 23.743.066/0001-
77, situada no Município de Lins, na Avenida São Paulo - até 
1001/1002 900, CEP 16403020, para atuar como Empresa de 
comercialização de partes e peças usadas para reposição ou 
qualquer outra destinação oriundas da desmontagem de veícu-
los; sob o número de registro DV-DES 0138/2020.

Artigo 2º.. Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

Portaria DV-DES - 0139, de 29-07-2020
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e técnicas, 

conforme processo de registro apresentado eletronicamente;
Resolve:
Artigo 1°. Credenciar, por 5 anos, a partir da data de publi-

cação desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da Lei 
Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° da Portaria 
Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica GT COMÉRCIO 
DE PEÇAS VOTUPORANGA EIRELI, CNPJ 28.397.820/0001-88, 
situada no Município de Votuporanga, na Estrada Munucipal 
Adriano Pedro Assi, s/nº, CEP 15500 - 970, para atuar como 
Empresa de desmontagem de veículos e comercialização de suas 
partes e peças usadas para reposição ou qualquer outra destina-
ção; sob o número de registro DV-DES 0139/2020.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

Portaria DV-DES - 0140, de 29-07-2020
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e técnicas, 

conforme processo de registro apresentado eletronicamente;
Resolve:
Artigo 1° Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publi-

cação desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da 
Lei Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos arts. 8° e 9° da Portaria 
Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica G3S Comercio 
e Industria de Ferro e Aco Ltda, CNPJ 20.947.332/0004-38,
situada no Município de Presidente Prudente, na Rua Helena 
Ferrante Borghi, 100, CEP 19043080, para atuar como Empresa 
de reciclagem de veículos irrecuperáveis ou de materiais não 
suscetíveis de reutilização e material descartado pela desmon-
tagem; sob o número de registro DV-DES 0140/2020.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

Portaria DV-DES - 0141, de 29-07-2020
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e técnicas, 

conforme processo de registro apresentado eletronicamente;
Resolve:
Artigo 1°. Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publica-

ção desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da Lei 
Federal 12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° da Portaria 
Detran.SP 510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica ALEXANDRE 
CARLOS ELEUTERIO 33414016877, CNPJ 29.066.111/0001-82,
situada no Município de São Paulo, na Rua Guaianases- até 
520 - lado par, 198, CEP 01204000, para atuar como Empresa 
de desmontagem de veículos e comercialização de suas partes e 
peças usadas para reposição ou qualquer outra destinação; sob 
o número de registro DV-DES 0141/2020.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

Portaria DV-DES - 0142, de 29-07-2020
Considerando o disposto na Portaria 510, de 18-11-2015, 

do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo;
Considerando o cumprimento das exigências legais e técnicas, 

conforme processo de registro apresentado eletronicamente;
Resolve:
Artigo 1°. Credenciar, por 1 ano, a partir da data de publicação

desta Portaria, nos termos do inciso I, § 5° do art. 4° da Lei Federal
12.977, de 20-05-2014 e dos artigos 8° e 9° da Portaria Detran.SP 
510, de 18-11-2015, a pessoa jurídica S. R. PINHEIRO LTDA, CNPJ 
35.919.667/0001-77, situada no Município de São José do Rio
Preto, na Avenida Nelson da Veiga, 1283, CEP 15053600, para atuar 
como Empresa de desmontagem de veículos e comercialização de 
suas partes e peças usadas para reposição ou qualquer outra desti-
nação; sob o número de registro DV-DES 0142/2020.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de vigência 
que consta do certificado de registro.

Retificação do D.O. de 28-7-2020
Na Portaria DV-303, de 27-07-2020 referente a empresa 

ANTONIO C DA SILVA PLACAS AUTOMOTIVAS, onde se lê: CNPJ 
36.444.003/0001-61 estabelecida na Av Mathias Lopes 21 – Vila 
Galhardo – Nazare Paulista – SP – 12.960-000 leia-se: CNPJ 
36.292.179/0001-45 estabelecida na Rua Nacoes Unidas, 159 - 
Vila Bressani – Paulinia – SP – 13.140-508

Avenida Domingos Falavina, 561 - Vila Mayor - Sao José do Rio 
Preto - SP - 15.045-395, como Estampador de Placa de Identifica-
ção Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-309, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica VALDIR DOMINGUES 

DE OLIVEIRA PLACAS EIRELI, CNPJ 36.787.237/0001-01, estabe-
lecida na Rua São Paulo, 43 - Centro - Avaré - SP - 18.700-070,
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-310, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica ROCHA & ROCHA 

PLACAS MERCOSUL LTDA, CNPJ 36.514.524/0001-48, estabele-
cida na Rua Santo André, 218 - Nova Jaboticabal - Jaboticabal 
- SP - 14.890-000, como Estampador de Placa de Identificação 
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-311, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica VISAR EMPLACA 

VEÍCULOS LTDA, CNPJ 25.025.838/0001-60, estabelecida na Rua 
Amador Bueno, 361 - Centro - Santos - SP - 11.013-153, como 
Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos da 
Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-312, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica DIEGO MAURILIO 

ALVES HEITOR PIERAZO, CNPJ 36.442.040/0001-30, estabeleci-
da na Rua Clovis Soares, 124 - Alvinópolis - Atibaia - SP - 12.942-
560, como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos 
termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-313, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica BEATRIZ DE SOUZA 

BUENO, CNPJ 36.346.596/0001-23, estabelecida na Avenida 
Sagrado Coração de Jesus, 85 - Centro - Guariba - SP - 14.840-
000, como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos 
termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-314, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica GUERRA & NETO 

EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 36.822.403/0001-
63, estabelecida na Avenida Doutor João Batista Soares de Quei-
roz Junior, 2811 - Jardim das Indústrias - Sao José dos Campos 
- SP - 12.240-000, como Estampador de Placa de Identificação 
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-315, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica PAPA LÉGUAS EMPLA-

CAMENTOS LTDA, CNPJ 36.977.295/0001-06, estabelecida na
Avenida Doutor Nelson D'Ávila, 1117 - Jardim Vale Paraíso - Sao
José dos Campos - SP - 12.245-030, como Estampador de Placa de
Identificação Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-316, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica T Y ASANO PLACAS 

AUTOMOTIVAS, CNPJ 37.079.862/0001-61, estabelecida na
Avenida Perseu, 1141 - Jardim Satélite - São José dos Campos 
- SP - 12.230-470, como Estampador de Placa de Identificação 
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-317, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica GR DIAS PLACAS 

VEICULARES EIRELI, CNPJ 36.602.823/0001-34, estabelecida 
na Avenida Guilhermina, 1070 - Guilhermina - Praia Grande - 
SP - 11.701-500, como Estampador de Placa de Identificação 
Veicular, nos termos da Resolução Contran 780/2019.

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

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

Portaria DV-318, de 29-07-2020
O Diretor Setorial de Veículos do Detran-SP resolve:
Artigo 1º. Credenciar a pessoa jurídica PAG - COMÉRCIO 

E ESTAMPADORA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR 
LTDA, CNPJ 36.585.085/0001-64, estabelecida na Rua Quinze 
de Agosto, 5070 - Jardim Leocádia - Sorocaba - SP - 18.085-290, 
como Estampador de Placa de Identificação Veicular, nos termos 
da Resolução Contran 780/2019.

Forma de cálculo
Para calcular a fase de risco de cada área, utilizam-se dois 

critérios: capacidade de resposta do sistema de saúde e evolu-
ção da COVID-19 

1 - Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde
O critério “Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde” 

é composto pelos seguintes indicadores:
1.a) Taxa de ocupação de leitos hospitalares destinados ao

tratamento intensivo de pacientes com COVID-19 (O): quociente 
da divisão entre o número de pacientes suspeitos ou confir-
mados com COVID-19 internados em UTI e o número de leitos 
hospitalares destinados ao tratamento intensivo de pacientes 
com COVID-19

☐ Se o resultado for maior ou igual a 80%, O = 1
☐ Se o resultado for menor que 80% e maior ou igual a

75%, O = 2
☐ Se o resultado for menor que 75%, O = 4
1.b) Quantidade de leitos hospitalares destinados ao tra-

tamento intensivo de pacientes com COVID-19, por 100 mil 
habitantes (L)

☐ Se a quantidade for menor ou igual a 3, L = 1
☐ Se a quantidade for maior que 3 e menor ou igual a

5, L = 2
☐ Se a quantidade for maior que 5, L = 4
Fontes: Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde 

- CROSS (Lei nº 16.287, de 18 de julho de 2016), Censo COVID19 
do Estado (Resolução SS nº 53, de 13 de abril de 2020), SIMI
(Decreto nº 64.963, de 5 de maio de 2020), e IBGE

2 - Evolução da COVID-19
O critério “Evolução da COVID-19” é composto pelos 

seguintes indicadores:
2.a) Taxa de contaminação (Nc): quociente da divisão entre 

o número de novos casos confirmados de COVID-19 nos últimos 
7 dias e o número de novos casos confirmados de COVID-19 nos 
7 dias anteriores

☐ Se o resultado for maior ou igual a 2, Nc = 1
☐ Se o resultado for menor que 2 e maior ou igual a 1,

Nc = 3
☐ Se o resultado for menor que 1, Nc = 4
Caso o número de novos casos confirmados de COVID-19

nos 7 dias anteriores seja igual a 0, e o número de novos casos 
confirmados de COVID-19 nos últimos 7 dias seja diferente de 0, 
o indicador passa a ter valor 1,0.

Caso o número de novos casos confirmados de COVID-19
nos 7 dias anteriores e o número de novos casos confirmados 
de COVID-19 nos últimos 7 dias sejam iguais a 0, o indicador 
passa a ter valor 0,0.

2.b) Taxa de Internação (Ni): quociente da divisão entre
o número de novas internações de pacientes confirmados ou
com suspeita de COVID-19 nos últimos 7 dias e o número de
novas internações de pacientes confirmados ou com suspeita de 
COVID-19 nos 7 dias anteriores

☐ Se o resultado for maior ou igual a 1,5, Ni = 1
☐ Se o resultado for menor que 1,5 e maior ou igual a

1,0, Ni = 2
☐ Se o resultado for menor que 1,0 e a quantidade de

novas internações nos últimos 14 dias for maior ou igual a 
40, Ni = 3

☐ Se o resultado for menor que 1,0 e a quantidade de
novas internações nos últimos 14 dias for inferior a 40, Ni = 4

Caso o número de internações de pacientes confirmados 
ou com suspeita de COVID-19 nos 7 dias anteriores seja igual a 
0, e o número de internações de pacientes confirmados ou com 
suspeita de COVID-19 nos últimos 7 dias seja diferente de 0, o 
indicador passa a ter valor 1,0.

Caso o número de internações de pacientes confirmados 
ou com suspeita de COVID-19 nos 7 dias anteriores e o número 
de internações de pacientes confirmados ou com suspeita de 
COVID-19 nos últimos 7 dias sejam iguais a 0, o indicador passa 
a ter valor 0,0.

2.c) Taxa de óbitos (No): resultado da divisão de óbitos por 
COVID-19 nos últimos 7 dias pelo número de óbitos por COVID-
19 nos 7 dias anteriores

☐ Se o resultado for maior ou igual a 2,0, No = 1
☐ Se o resultado for menor que 2,0 e maior ou igual a

1,0, No = 2
☐ Se o resultado for menor que 1,0 e a quantidade de

novos óbitos nos últimos 14 dias for maior ou igual a 5, No = 3 
☐ Se o resultado for menor que 1,0 e a quantidade de

novos óbitos nos últimos 14 dias for inferior a 5, No = 4 
Caso o número de óbitos por COVID-19 nos 7 dias anterio-

res seja igual a 0, e o número de óbitos por COVID-19 nos últi-
mos 7 dias seja diferente de 0, o indicador passa a ter valor 1,0.

Caso o número de óbitos por COVID-19 nos 7 dias anterio-
res e o número de óbitos por COVID-19 nos últimos 7 dias sejam 
iguais a 0, o indicador passa a ter valor 0,0.

Fontes: Central de Regulação de Ofertas e Serviços de 
Saúde - CROSS (Lei nº 16.287, de 18 de julho de 2016), Censo 
COVID19 do Estado (Resolução SS nº 53, de 13 de abril de 2020), 
SIMI (Decreto nº 64.963, de 5 de maio de 2020), Boletim Epide-
miológico do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), IBGE, 
sistemas GAL-DATASUS, SIVEP-Gripe e notifica.saude.gov.br.

Fórmulas de cálculo:
Para cada um dos indicadores acima descritos, é atribuído 

um peso, conforme seu impacto no respectivo critério, de forma 
que os critérios são calculados pela média ponderada dos indi-
cadores, observadas as fórmulas abaixo:

(1) Capacidade do Sistema de Saúde = (O*4 + L*1)/(4 + 1)
(2) Evolução da COVID-19 = (Nc*1 + Ni*3 + No*1)/(1 +

3 + 1)
A classificação final da área corresponderá à menor nota 

atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do Sistema de Saúde 
ou (2) Evolução da COVID-19, arredondada para baixo até o 
número inteiro mais próximo.

____________________________________________
___________

Jean Gorinchteyn
Secretaria de Saúde

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h




