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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, por meio de sua Gerência Geral de
Infraestrutura, com o objetivo de padronizar e otimizar os procedimentos referentes à gestão da
frota oficial, incluindo o abastecimento, a manutenção, a locação, o cadastro, a parametrização dos
sistemas informatizados e o pagamento de multas de trânsito, elaborou o presente manual, que
tem por finalidade orientar todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.
A referida padronização é de grande importância para a celeridade, eficiência e segurança
dos procedimentos relativos à gestão dos veículos oficiais, bem como para a redução de custos pelo
Estado.
Vale ressaltar que os procedimentos estabelecidos por este manual servem de orientação,
podendo sofrer ajustes e adequações a depender da peculiaridade do caso concreto, devendo,
neste caso, a Gerência Geral de Infraestrutura ser cientificada quando da ocorrência de qualquer
desvio do roteiro ora estabelecido.
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DEFINIÇÃO DE VEÍCUL O OFICIAL
Nos termos do art. 1º do Decreto Estadual nº 39.349, publicado em 27 de abril de 2013,

veículos oficiais são aqueles de propriedade do Estado ou locados para uso dos órgãos da
Administração Direta, Autarquias, Fundações e empresas estatais dependentes de recursos do
Tesouro Estadual.
Complementando a definição do caput do art. 1º, parafraseado acima, o §1º do mesmo
dispositivo estabelece que empresa estatal dependente é aquela controlada que recebe do ente
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou
de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária.
Ficam excluídos desse conceito, portanto, apenas os veículos, sejam próprios ou locados, das
empresas estatais independentes de recursos do Tesouro Estadual.
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CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCUL OS
Os veículos oficiais são classificados de acordo com a sua utilização, podendo ser

subclassificados de acordo com as especificidades da atividade à qual atende ou o cargo do seu
usuário. Os veículos são divididos, primeiramente, em:
 Veículos de representação: utilizados para desempenhar a função de representar a
instituição por ocupantes de cargos que tenham tal prerrogativa;
 Veículos de serviço: utilizados para atender a atividades rotineiras da instituição, sejam
elas atividades meio ou atividades fim, por qualquer servidor que deles necessite.
Os veículos de representação são destinados para uso próprio e exclusivo dos servidores que
a eles fazem jus, no quantitativo de um para cada. Já os veículos de serviço são destinados ao
atendimento de atividades em quantitativo proporcional ao volume da demanda de cada ente.
A subclassificação dos veículos de representação é baseada no cargo do seu usuário, e se dá
na forma descrita no §1º do art. 2ª do Decreto nº 39.349:
 VR 1: destinados ao uso do Governador, Vice-Governador e de visitantes oficiais ao
Estado, e cujas especificações serão determinadas pela Secretaria da Casa Militar;
 VR 2: destinados ao uso dos ocupantes dos cargos representados pelas simbologias DAS;
 VR 3: destinados ao uso dos ocupantes dos cargos representados pelas simbologias DAS1.
Nenhum ocupante de cargo diverso dos elencados acima fará jus a veículos de
representação, salvo no caso de substituto de algum dos ocupantes titulares, enquanto durar a
substituição, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto nº 39.349.
A subclassificação dos veículos de serviço é baseada na natureza da atividade a que se
destina, e se dá na forma descrita no §4º do art. 2º do Decreto nº 39.349:
 VS 1: destinados ao transporte de pessoas quando do deslocamento decorrente do
exercício de atividade externa;
 VS 2: destinados à realização das operações de Segurança Pública, Polícia Penitenciária,
Defesa Civil, Saúde Pública e Fiscalização;
 VS 3: destinados ao transporte de cargas e materiais da Administração.
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IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS
Os veículos oficiais deverão ser, em regra, identificados. O veículo ofici al, por sua natureza

pública, deverá ser exposto para toda a população como tal. Assim, será permitido que haja
controle social da atividade de transporte e a participação do cidadão na gestão da coisa pública.
Tal determinação consta positivada em lei federal – o Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº
9.503/97, art.120, § 1º.
Art. 120. Todo veículo automo tor, elétrico, articulado, reboque ou semireboque, deve ser registrado peran te o órgão executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu
proprietário, na fo rma da lei.
§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
somente registrarão veículos oficiais d e propriedade da administração direta,
da União, dos Estados, do Distrito Fed eral e dos Municípios, de qualquer um
dos poderes, com indicação exp ressa , por pintura nas portas, do nome, sigla
ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado,
excetuando-se os veículos d e representa ção e os previstos no a rt. 116.

O Código fala explicitamente em registro de veículos oficiais, de propriedade do ente público.
Fica evidente, entretanto, a vontade do legislador em expor aos olhos da sociedade a coisa pública
em utilização, sendo a restrição do registro no órgão executivo uma medida para garantir que tal
vontade seja cumprida. Decerto também que a terceirização no serviço de transporte, ou seja, a
locação de veículos, não era uma forte realidade nos idos de 1997, quando a lei fora editada.
Mesmos termos do art. 4º do Decreto nº 39.349:
Art. 4º Os veículos de serviço - VS devem ter as portas dianteiras identificadas
com a designação, sigla ou logotipo dos órgãos e en tidades referidos no a rt.
1º, em cujos nomes os veículos estão registrados, confor me padroniza ção
estabelecida pela Secreta ria da Casa Civil, observado o disposto no § 1 º do
artigo 120 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setemb ro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro .
§ 1º Deve ser afixado, na parte traseira do veículo de serviço - VS, o número de
telefone da Ouvidoria Geral do Estado ou da Ouvidoria do órgão ou entidade
responsável pelo veículo.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos veículos de serviço - VS utilizados
exclusivamente nas a tividades sigilosas de cará ter policial.
§ 3º A Secreta ria de Administra ção pode auto riza r, em casos excepcionais,
mediante solicitação justificada, o uso de veículo de serviço - VS sem a
identificação estabelecida no caput.
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O Manual de Uso e Aplicação de Marca Institucional, elaborada pela Secretaria da Casa Civil,
estabelece as regras para uso dos símbolos institucionais, inclusive nos veículos de uso oficial.

O número da ouvidoria deve ser de tamanho suficiente para que seja legível a uma distância
segura do veículo. O padrão estabelecido pela Casa Civil é publicado periodicamente, juntamente
com o Manual da Marca Institucional, e atualmente é conforme abaixo:

Os veículos utilizados em atividades de caráter finalístico (VS-2) terão identificação própria,
definida pela secretaria que o utilizar, dependendo do tipo específico da atividade. Os veículos
envolvidos exclusivamente em atividades sigilosas poderão circular sem identificação visual,
devendo ser identificados por outros meios, compatíveis com a natureza das ati vidades que
desempenha.
Por fim, os veículos de representação devem ser identificados de acordo com as normas
estabelecidas pela Secretaria da Casa Militar.
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COMPE TÊN CIAS DA SAD
Na Administração Pública Estadual de Pernambuco (APE), a Secretaria de Administração é o

órgão responsável pela definição das diretrizes políticas relativas à gestão da frota de veículos;
sendo responsável pelo planejamento, desenvolvimento e execução de ações que visem ao
aperfeiçoamento e à eficiência do controle de gastos e do uso dos veículos que compõem a frota de
seus clientes: órgãos e entidades da APE.
Boa parte dos procedimentos relativos à gestão da frota é executada de forma centralizada
sob a responsabilidade da SAD. Como exemplo, pode-se citar a realização dos processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades para aquisição, locação, abastecimento e manutenção
de veículos; o cadastro dos veículos; além da gestão corporativa do abastecimento e da
manutenção da frota.
Acessoriamente à atribuição de contratar, à SAD também cabe autorizar previamente os
aditivos aos contratos decorrentes das licitações, bem como as contratações de motorista
terceirizado. Aos procedimentos realizados ao arrepio dessas competências será atribuída a sanção
de nulidade.
Quanto à competência relativa à inserção e atualização, nos sistemas informatizados de
gestão de frota, dos dados cadastrais relativos aos veículos oficiais, caberá à SAD, por meio da
Gerência Técnica de Frota. Para subsidiar tal tarefa, os órgãos e entidades detentoras de veículos
oficiais deverão encaminhar à SAD, informações expressas no art. 8º do Decreto nº 39.349,
relativas:
I – ao quantitativo total de veículos;
II – à discriminação dos veículos, com os seguintes itens:
a) proprietário, placa, RENAVAM, chassi, espécie, tipo, combustível, marca/modelo, ano
de fabricação, ano do modelo, capacidade/potência/cilindrada, categoria, cor
predominante;
b) classificação dos veículos, definidos na forma do art. 2º;
c) informação se o veículo é próprio, locado, cedido de outro órgão ou apreendido e
utilizado com autorização judicial;
d) valor de aquisição, no caso de veículos próprios, ou do valor do pagamento mensal e a
locadora, se locado;
e) informação se o veículo encontra-se em uso (ativo) ou fora de uso (inativo);
III – ao custo operacional com os seguintes itens:
a) gasto mensal de manutenção por veículo; e
b) gasto mensal de combustível por veículo; e
IV – aos usuários dos veículos de representação – VR.
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Para fins de cadastramento do veículo, as situações possíveis de serem definidas no sistema
informatizado de gestão de frota são as seguintes:





ATIVO: em uso pelo órgão/entidade;
EM MANUTENÇÃO: parado para reparos;
CEDIDO: em uso por outro órgão diverso do seu proprietário;
ALIENADO: vendido em leilão, ou doado para entes de outra esfera (federal ou
municipal);
 DEVOLVIDO: entregue definitivamente à locadora;
 RECOLHIDO: aguardando ser encaminhado à oficina para fazer manutenção;
 INATIVO: considerado inservível.
Obs.: Os veículos inativos deverão ser encaminhados para leilão via ofício à SAD, na forma do Decreto
nº 39.036/13.

A SAD realiza o acompanhamento e executa ações contínuas de gestão do cadastro de
veículos, através da análise mensal de relatórios extraídos do sistema de gerenciamento do
abastecimento e do Painel de Controle, criado especificamente para a gestão do cadastro. Um
desses relatórios analisados mostra os veículos que não foram abastecidos no último mês e que,
por isso, deve-se constatar se houve alienação ou devolução desse veículo para que este não
permaneça ativo indevidamente no cadastro.
Os indicadores estabelecidos pela SAD para gestão do cadastro de veículos, e que se
encontram devidamente materializados no Painel de Controle, de maneira que podem ser
exportados e apresentados conforme a sua denominação, são os seguintes:
a) Dimensão da frota;
b) Adesivação da frota;
c) Modelos dos veículos;
d) Ano de fabricação dos veículos;
e) Idade média da frota;
f) Situação do veículo;
g) Classificação do veículo;
h) Propriedade;
i) Locadoras e gastos com locação.
Para efetivação do cadastro de veículos e condutores, o gestor de frota do órgão/instituição
receberá da SAD planilha cadastral a qual será devidamente preenchida e enviada de volta à SAD
através do e-mail infraestrutura@sad.pe.gov.br. Ressalte-se que todos os campos especificados na
planilha devem ser preenchidos. O não preenchimento de qualquer campo impossibilita a inserção
do veículo ou condutor no cadastro informatizado.
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3. Inserção
dos dados

Fluxo Cadastro de Veículos e Condutores

O prazo para finalização do cadastro dependerá do período do expediente escolhido pelo
gestor para realizar o envio da planilha:
a) Envio entre as 8h e 12h – a SAD cadastrará o veículo até às 18h do mesmo dia;
b) Envio após as 12h – a SAD cadastrará o veículo até às 12h do dia seguinte.
Na hipótese de ocorrer a necessidade de cadastro de veículos em dias não úteis, deverá o
responsável acionar o serviço opcional do fornecedor do sistema informatizado, por meio do
serviço 0800.
Caso os dados enviados pelo gestor de frota estejam incorretos ou incompletos será
necessário o reenvio dos mesmos. Não havendo retificações a fazer, os pedidos de cadastramento
serão confrontados com os quantitativos de veículos estabelecidos para cada um dos órgãos e
instituições em Portaria da SAD positivada pelo Decreto nº 39.349/13. Assim, caso a solicitação de
cadastro esteja congruente com o quantitativo estabelecido para o órgão/instituição demandante,
a SAD procederá à inserção dos dados no sistema informatizado.
Ressalte-se que a inclusão de créditos mensais e extras nos cartões de abastecimento
continuará a ser realizada pelos gestores de frota.
Por fim, compete à SAD emitir portarias, regulamentando, nos exatos termos do art. 5º, V, do
Decreto nº 39.349:
a) As especificações dos veículos oficiais;
b) Os procedimentos relacionados à gestão e operacionalização da frota oficial;
c) O quantitativo limite de veículos que devem compor a frota oficial dos órgãos ou
entidades dependentes do Tesouro;
d) Os processos e prazos para o planejamento anual do quantitativo de veículos;
e) As normas e os procedimentos relativos à responsabilidade em caso de acidentes e
infrações de trânsito na condução de veículos oficiais.
Além das alíneas acima, também deverá ser estabelecido, por meio de portaria, os requisitos
mínimos de qualificação para o servidor exercer a função de gestor de frota no âmbito do Poder
Executivo Estadual.
Por fim, como citado, compete à Secretaria de Administração a definição do quantitativo
limite de veículos que devem compor a frota dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.
Esses

quantitativos

podem

ser

acessados

por

meio

do

endereço

eletrônico

http://www2.sad.pe.gov.br/web/sad/frota.
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CONTR OLE E UTILIZAÇÃO D OS VEÍCULOS
Com exceção dos veículos de representação e dos veículos de serviço do grupo VS 2 que, por

necessidade do serviço, devam permanecer em circulação, os veículos oficiais deverão ser
recolhidos diariamente em garagem do Estado ou em local previamente autorizado pelo setor
responsável, quando não houver garagem disponível.
Não será permitido o uso de veículos de serviço no percurso residência-trabalho ou trabalhoresidência, bem como para almoço ou demais fins pessoais. Conforme já mencionado, os veículos
de serviço são destinados ao atendimento de atividades rotineiras da instituição, não sendo
permitido o uso para atividades que não sejam diretamente decorrentes do serviço público, mesmo
por ocupantes de cargos comissionados ou pelos próprios motoristas.
O uso dos veículos também é condicionado ao horário. O uso após as 20h00 de dia útil que
antecede dia não útil, bem como antes das 7h00 de dia útil que sucede dia não útil é vedado.
Em casos excepcionais, quando o horário de trabalho for estendido para além da jornada
regular, ou se fizer necessário em fins de semana ou feriados, o servidor designado para tal
empreitada poderá se valer de veículo de serviço para ser transportado a sua residência, desde que
haja autorização do responsável pelo controle de frota. No caso de ser VR 3, a autorização deve ser
do representante máximo do órgão.
Os veículos de serviço do Grupo VS 2 não se submetem às restrições de horário quando as
mesmas não forem compatíveis com a natureza do serviço que desempenham, como no caso de
ambulâncias ou viaturas policiais.
Também fazem parte do rol de vedações de uso dos veículos oficiais o recolhimento em
garagem particular, salvo quando houver autorização expressa do setor responsável pela frota; o
uso por servidor que, por qualquer motivo, encontra-se afastado das suas atividades; e o uso de
veículos cujo hodômetro ou velocímetro não se encontrem em perfeito estado.
Importante ressaltar que mesmo para os veículos de representação, atribuídos de forma
pessoal a ocupante de certos cargos, incidem as mesmas vedações, atribuídas genericamente a
todos os veículos oficiais. Vale lembrar que esse tipo de veículo é um benefício concedido ao titular
do cargo, para ampará-lo no exercício de suas atribuições. Dessa forma, o uso do veículo somente
será permitido caso o servidor esteja em atividade, ou seja, em caso de férias, licença ou
afastamento de qualquer tipo, o direito ao uso do veículo é perdido, passando ao servidor q ue o
substituir, enquanto estiver exercendo o cargo.
O controle de saída de veículos de serviço far-se-á mediante requisição, ao setor responsável
pela frota, devendo ser preenchido manualmente ou registrado eletronicamente, para cada
veículo, documento de controle de viagem, ou Ordem de Tráfego, em que devem constar, no
mínimo, os seguintes dados:
 data, horário de saída e de chegada;
 quilometragem constante no hodômetro, no momento de saída e de chegada;
 setor solicitante;
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 placa do veículo;
 nome, matrícula e assinatura do condutor;
 assinatura do servidor solicitante.
Os veículos a serviço dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, próprio, locado ou
posto a sua disposição, terão sua especificação cadastrada no sistema de gerenciamento do
fornecimento de combustível, sendo disponibilizado, aos condutores desses veículos, um cartão
individual do usuário, de caráter pessoal e intransferível.
Frise-se que os cartões eletrônicos do sistema de gerenciamento do fornecimento de
combustível só podem ser utilizados para o abastecimento de veículos oficiais, sendo permitida
apenas a utilização de cartões reservas que sejam vinculados a veículos oficiais. Ou seja, ainda que
o gestor de frota necessite fazer uso de cartão reserva, este deverá necessariamente ser vinculado
ao veículo.
Vale destacar a parceria da Ouvidoria Geral do Estado com a SAD para responder às
denúncias recebidas relativas à frota oficial. Sempre que são feitas denúncias relativas a veículos
oficiais, sem a identificação do órgão a que pertence, as mesmas são encaminhadas para a
Gerência Técnica de Frota da SAD, para que proceda à identificação e entre em contato com o
gestor responsável, antecipando os termos da denúncia e solicitando esclarecimentos preliminares.
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ATRIBUIÇÕES D O GESTOR DE FR OTA
Todo o investimento em planejamento e ferramentas tecnológicas pode ser insuficiente caso

não se tenha pessoal capacitado e comprometido com o desenvolvimento de uma gestão eficiente.
Diante disso, os gestores de frota dos órgãos e entidades exercem um papel importante na
busca pela excelência da gestão e na implementação das políticas e diretrizes definidas pela SAD.
Tais gestores desempenham função de liderança, pois precisam coordenar pessoas para que os
objetivos sejam alcançados. Uma de suas responsabilidades, por exemplo, é orientar os condutores
para que cumpram as normas relativas a sua atividade e prezem pelo cuidado do patrimônio
público.
A partir do instante em que são definidas as ações para que as metas relativas à gestão da
frota oficial sejam alcançadas, faz-se necessário, para a consecução dos objetivos traçados, que os
gestores de frota dos órgãos exerçam suas atribuições de forma competente. Ou seja, para que
esses gestores possam contribuir efetivamente para a melhoria da gestão da frota oficial de todo o
Poder Executivo Estadual, devem estar devidamente capacitados.
Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades detentores de veículos oficiais designar, por
meio de Portaria, o gestor responsável pela operacionalização da frota. Os gestores de frota, assim
chamados aqueles designados por Portaria do respectivo órgão ou ente, na forma definida no
artigo 10 do Decreto 39.349/13, deverão:
I – coordenar as atividades relativas às orientações dos condutores, à fiscalização dos atos
normativos emitidos, à organização e manutenção do cadastro e dos registros específicos de
sua frota;
II – controlar os itinerários dos veículos oficiais;
III – otimizar a utilização dos recursos disponíveis ao atendimento de suas demandas;
IV – zelar pelos veículos sob sua responsabilidade; e
V – observar as recomendações constantes nos cadernos de orientações, bem como as
diretrizes, procedimentos e atos normativos elaborados pela Secretaria de Administração.
A Secretaria de Administração estabeleceu, por meio de Portaria, os requisitos mínimos de
qualificação para o servidor exercer a função de gestor de frota no âmbito do Poder Executivo
Estadual, quais sejam:
I – Gozar de boa reputação ética profissional;
II – Conhecimento das normas e legislações vigentes relativas à área de sua especialidade;
III – Capacidade para visualizar e identificar em relatórios gerenciais informações diversas do
contexto normal;
IV – Boa comunicação;
V – Capacidade de liderança;
VI – Comprometimento com as atividades inerentes à função;
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VII – Aptidão para planejar e organizar o trabalho;
VIII – Atitude proativa;
IX – Resiliência;
X – Conhecimentos básicos para elaboração de planilhas eletrônicas;
XI – Certificação para o exercício da função de gestor de frota ou telemática, obtida e m curso
de capacitação promovido periodicamente pela Secretaria de Administração.
A exigência quanto à certificação dependerá da disponibilidade de vagas, ficando o servidor
dispensado temporariamente até que a sua participação no curso de capacitação possa ser
contemplada. Tal dispensa está condicionada à inexistência de vaga e será ratificada pela Secretaria
de Administração, que encaminhará ofício ao órgão ou entidade demandante constando o prazo
para atendimento da exigência.
Para provimento da certificação de gestão de frota, a SAD desenvolveu um plano para
capacitação dos gestores de frota dos órgãos, baseado nos requisitos e atribuições para o
desempenho da função. A proposta é que todos os gestores de frota em atividade sejam
capacitados e certificados para o exercício da função.
O curso, com carga horária de 40 horas, é dividido em dois módulos – prático e teórico – com
ênfase na legislação vigente, planejamento, gestão do cadastro, gestão do abastecimento, gestão
da manutenção, através da utilização de sistemas informatizados de gestão, além da definição e
acompanhamento de indicadores, visando à redução dos gastos com a frota oficial.
Conforme previsão normativa, a Secretaria de Administração divulgará, semestralmente, a
previsão de programação das turmas para o curso de capacitação.
O agente público que não exerça a função de gestor dos serviços de infraestrutura poderá
participar dos cursos de capacitação, desde que autorizado por superior hierárquico do respectivo
órgão ou entidade.
Concluído o curso, o servidor deverá digitalizar o certificado e enviá-lo para o e-mail
infraestrutura@sad.pe.gov.br, no prazo máximo de 30 dias. A relação dos gestores certificados será
publicada no portal da Secretaria Executiva de Administração – SEADM, acessível por meio do
endereço eletrônico www.sad.pe.gov.br/seadm.
O gestor certificado, e em exercício, terá o seu desempenho acompanhado anualmente pela
Secretaria de Administração, especificamente, quanto ao cumprimento das disposições
estabelecidas na legislação vigente.
A certificação será válida pelo prazo máximo de cinco anos, devendo ser renovada mediante
a realização de novo curso de capacitação.
Para a renovação da certificação dos seus gestores, o órgão ou entidade deverá encaminhar
ofício à Secretaria de Administração solicitando sua inscrição para o curso de capacitação, no prazo
máximo de 60 dias, a contar da data de expiração do prazo de validade da certificação.
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Ressalte-se que o Secretário de Administração pode determinar a revogação da certificação,
a qualquer tempo, quando comprovado o descumprimento das disposições legais, observado o
contraditório e a ampla defesa.
O gestor que tiver a sua certificação revogada deverá realizar, novamente, o curso de
capacitação e caso não obtenha êxito na aprovação e obtenção do novo certificado, ficará
impedido de exercer a função de gestor de frota pelo prazo de 2 anos.
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7 RESPONSABILIDADES DOS CON DUTORES
Podem conduzir veículos oficiais:
 Funcionários de empresas contratadas para essa finalidade;
 Agentes de segurança ou de fiscalização, nos casos previstos em norma específica;
 Servidores habilitados, desde que previamente credenciados pelo setor de transportes do
órgão ou entidade responsável e que seja demonstrada a efetiva necessidade do serviço.
Via de regra, os condutores de veículos de serviço dos grupos VS 1 e VS 3 e dos veículos de
representação, serão os contratados para essa finalidade. Somente em casos excepcionais
servidores não contratados para esse fim poderão conduzir esses ve ículos. Os veículos do grupo VS
2 podem ser conduzidos por agentes policiais, bombeiros militares, paramédicos, entre outros, a
depender da natureza da atividade a que atende e da necessidade do órgão/ente.
Consoante determinado em regulamento, os condutores dos veículos oficiais deverão
observar, além das disposições do Código de Trânsito Brasileiro, as normas e procedimentos
estabelecidos pela Secretaria de Administração, inclusive, quanto à realização de abastecimentos e
manutenções nos veículos.
Sob pena de responsabilidade administrativa, caberá ao condutor, sempre que utilizar os
cartões de abastecimento e manutenção, informar corretamente a senha individual do usuário e a
quilometragem atual do hodômetro do veículo, e, em seguida, apresentar ao gestor direto da frota
o comprovante da transação, juntamente com o cupom fiscal.
O uso dos cartões eletrônicos para abastecimento e manutenção é de responsabilidade do
condutor, que deverá responder por eventuais violações ou utilização indevida, inclusive por
pessoas não autorizadas, quando comprovada sua culpa ou dolo, respeitado o contraditório e a
ampla defesa.
No caso dos veículos de serviço, o condutor deverá conduzir o veículo com a identificação do
órgão ou entidade devidamente afixada nas portas dianteiras, além do número de telefone da
Ouvidoria Geral do Estado, ou da Ouvidoria do órgão ou entidade responsável pelo veículo, que
deverá ser afixado na parte traseira.
Além dos capitulados nas normas de trânsito, são deveres dos condutores de veículos ofici ais
do Estado:
I – manter limpo e bem conservado o veículo sob sua responsabilidade;
II – levar ao conhecimento do responsável pela frota quaisquer defeitos ou anormalidades
constatadas no veículo;
III – fazer vistoria externa do veículo;
IV – verificar o estado dos pneus, nível de combustível, aditivos e lubrificantes do motor;
V – conduzir o veículo de forma segura e econômica, de modo a evitar acelerações e freadas
bruscas;
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VI – estar atento às orientações da chefia imediata quanto ao local para abastecimento, e o
tipo de combustível mais vantajoso economicamente;
VII – observar os prazos para revisão e manutenção preventiva;
VIII – cuidar para o correto registro da quilometragem nas operações de abastecimento, bem
como no preenchimento da Ordem de Tráfego;
IX – exigir o Cupom Fiscal referente às operações com cartões de abastecimento ou
manutenção;
X – utilizar o veículo obedecendo às suas características técnicas e condições mecânicas,
comunicando qualquer problema à chefia imediata.
O condutor está sujeito à responsabilidade administrativa, civil e penal, na forma da lei, pelas
infrações e sinistros decorrentes dos atos por ele praticados ou das omissões incorridas na
condução dos veículos oficiais.
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PAGAMEN TO DAS MULTAS DE TRÂN SITO
A SAD estabeleceu, mediante Portaria, as normas e os procedimentos à responsabilidade

pelo pagamento das multas advindas de infrações de trânsito, aplicadas aos veículos oficiais. Em
regra, a responsabilidade pelo pagamento dessas multas cabe ao condutor, exceto se este
comprovar a improcedência da infração, por procedimento previsto no Código de Trânsito
Brasileiro junto aos órgãos competentes.
O gestor de frota do órgão ou entidade, responsável pelas vistorias dos veículos que
compõem a frota, poderá ser responsabilizado pelo pagamento da multa nas seguintes hipóteses:
 Se a infração à regra de trânsito ocorrer por irregularidades circunstanciais decorrentes
de falha técnica do veículo, que não foi ocasionada por negligência na manutenção do
veículo pelo condutor;
 Se não for identificado o condutor infrator, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar do
recebimento da notificação. Sendo necessária, nesse caso, a abertura de sindicância para
apuração do responsável, e posterior averiguação do fato em processo administrativo
disciplinar.
Na hipótese de a responsabilidade da infração ser de condutor terceirizado, o pagamento da
multa caberá ao prestador do serviço.
A responsabilidade pelo pagamento da multa também poderá recair sobre o usuário
demandante, devendo este responder solidariamente ao motorista se, em decorrência de ordem
sua, ocorrer transgressão à norma de trânsito. Nesse caso, o condutor deverá fazer constar o fato
na Ordem de Tráfego, com a sua assinatura e a do usuário.
Por último, pode-se responsabilizar a empresa locadora contratada, ainda que o infrator seja
servidor, na hipótese daquela ser a proprietária do veículo e não encaminhar notificação de
infração e notificação de imposição de penalidade ao órgão contratante no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
Ao receber a notificação de infração de trânsito, o órgão ou entidade deverá encaminhá-la,
no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas), ao setor responsável pelo controle do uso de
veículos para a identificação do condutor responsável no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
Admitida a responsabilidade pela infração de trânsito, o condutor preencherá o Formulário
de Identificação do Condutor Infrator, disponibilizado pela autoridade de trânsito competente, e
fornecerá cópia da Carteira Nacional de Habilitação no prazo indicado na notificação, em
observância à legislação de trânsito.
Até a data limite para a identificação/defesa prévia, fica a critério do condutor infrator a
apresentação de defesa prévia ou o pagamento da multa diretamente ao órgão de trânsito
competente, com posterior comprovação junto ao setor responsável pelo controle do uso dos
veículos.
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Quando o condutor negar-se a assumir a responsabilidade pela infração, o gestor
responsável pela frota no órgão, em atendimento ao disposto no Art. 4º, § 1º, da Resolução n°
363/2010 do Conselho Nacional de Trânsito, deverá encaminhar ao DETRAN ofício identificando-o,
acompanhado de cópia da Ordem de Tráfego, ou de planilha com registro de uso do veículo,
assinada pelo agente público usuário do serviço de transporte e pelo próprio condutor, conforme
segue:
RESOLUÇÃO 363 DE 28 DE OUTUBRO DE 2010 - CONTRAN.
(...)
III – DA IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR
Art. 4 º Sendo a infra ção de responsabilidade do condutor, e este não for
identificado no ato do cometimen to da infração, a Notificação da Autuação
deverá ser acompanhada do Formulário d e Id entificação do Condutor Infra tor,
que deverá conter, no mínimo:
I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação ;
II - campos para o preenchimen to da iden tifica ção do condutor infrato r: nome
e números de registro dos documentos de habilitação, iden tifica ção e CPF;
III - campo para a assinatu ra do proprietário do veículo;
IV - campo para a assinatu ra do condutor infrator;
V - placa do veículo e número do Auto de Infração;
VI - data do término do prazo para a identificação do condutor infrator e
interposição de defesa da autuação;
VII - escla recimento das consequên cias da não identificação do condutor
infrator, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 257 do CTB;
VIII - instrução para que o Formulá rio de Identifica ção do Condutor Infrator
seja acompanhado de cópia reprográfica legível do documen to de habilitação
do condutor infrator e do documento de identifica ção do proprietário do
veículo ou seu representante legal, o qual, neste caso, deverá juntar
documento que comp rove a representa ção;
IX - escla recimento de que a indicação do condutor infra tor so mente será
acatada e produzirá efeitos legais se o formulá rio de iden tificação do condutor
estiver corretamen te p reen chido, sem rasuras, co m assina turas o riginais do
condutor e do p roprietário do veículo, a mbas com firma reconhecida por
autenticidade, e aco mpanhado de cópia reprográfica legível dos docu mentos
relacionados no inciso anterio r;
X - endereço para entrega do Formulá rio de Identificação do Condutor
Infrato r;
XI - escla recimento sobre a responsabilidade nas esferas penal, cível e
administrativa, pela veracidade das info rma ções e dos docu mentos
fornecidos.
§ 1º. Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além
dos documentos previstos nos incisos deste artigo, dev erá ser anexado ao
Formulário de Identificação do Condutor Infrator:
I – ofício do representante legal do Órgão ou Entidade identificando o
condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a
condução do veículo no momento do cometimento da infração, para veículo
registrado em nome de Órgãos ou Entidades da Administração Pública
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direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
II – cópia, autenticada em cartório, ou pelo órgão de trânsito responsável
pela autuação, de documento onde conste cláusula de responsabilidade por
infrações cometidas pelo condutor e comprove a posse do veículo pelo
condutor no momento do cometimento da infração, para veículos
registrados em nome das demais pessoas jurídicas.

Após o prazo para defesa prévia e recebida a imposição de penalidade por infração de
trânsito, salvo se o responsável for motorista terceirizado, o órgão ou entidade estadual poderá
efetuar o pagamento da multa correspondente, ressarcindo-se de seu valor integral mediante
desconto em folha de pagamento no mês subsequente.
Para proceder à indenização ao erário, o processo deverá ser encaminhado devidamente
instruído ao setor de recursos humanos, a fim de que seja efetuado o desconto na folha de
pagamento do servidor, limitado, mensalmente, a 10% (dez por cento) da sua remuneração, nos
termos do art. 140 da Lei Estadual nº 6.123/1968. O agente público que não receba seus
vencimentos através da folha de pagamento do Estado, deve quitar o valor da multa por meio de
Guia de Recebimento em favor do Estado de Pernambuco.
O responsável pela infração de trânsito, cuja multa tenha sido paga pelo Estado, que não
pertencer mais aos quadros funcionais da administração pública, quer por demissão, exoneração
ou cassação de aposentadoria, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito. A falta de
quitação do débito no prazo anotado implicará a sua inscrição na dívida ativa.
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8.1 Fluxo do Pagamento de Multas
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DAS

RESPONSABILIDADES

EM

CASO

8

DE

ACIDENTE D E TRÂNSITO
O condutor de veículo oficial que se envolver em acidente de trânsito deverá adotar os
seguintes procedimentos, sendo-lhe vedado fazer acordo extrajudicial com o condutor do outro
veículo envolvido:
I – no caso de acidente sem vítima:
a) adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida
para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito, sob pena do cometimento de infração
de trânsito, conforme disposto no art. 178 do Código de Trânsito Brasileiro;
b) providenciar o registro do acidente em boletim de ocorrência;
c) comunicar o ocorrido ao Setor de Transportes responsável; e
d) anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do condutor e
arrolar testemunhas.
II – no caso de acidente com vítima:
a) não retirar o veículo do local, salvo se determinado por policial ou agente da
autoridade de trânsito;
b) providenciar socorro à vítima, acionando o Resgate ou serviço similar por meio do
telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros 193;
c) providenciar o registro em boletim de ocorrência e a realização de perícia;
d) comunicar o ocorrido ao Setor de Transportes responsável; e
e) anotar a placa, as características do veículo, os nomes do proprietário e do condutor, os
dados da vítima e arrolar testemunhas.
Em caso de dano causado a terceiro, por dolo ou culpa do condutor de veículo oficial,
comprovado por meio de perícia ou sindicância e respeitado o contraditório e a ampla defesa, este
responderá perante a Fazenda Estadual, em ação regressiva, proposta depois de transitar em
julgado a decisão da última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro
prejudicado.
Se o laudo pericial e a sindicância concluir em responsabilidade do condutor do veículo, este
responderá pelos danos causados e por quaisquer prejuízos resultantes do acidente, bem como
indenizará o erário, na forma da lei ou contrato, se terceirizado.
Se o laudo pericial ou sindicância concluir pela responsabilidade de terceiro, este deverá
efetuar o devido ressarcimento dos prejuízos causados; e, caso ocorra omissão do mesmo, o
procedimento deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, para as providências legais
cabíveis.
No caso de acidente provocado por dolo ou culpa, além do condutor, responderá pelo dano
causado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o gestor de frota, motorista ou servidor
responsável pelo veículo que tiver cedido a direção deste a pessoa não autorizada.
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10 MANUTENÇÃ O
Na ausência de oficinas próprias, ou quando não for conveniente usá-las, a manutenção dos
veículos oficiais, no âmbito do Poder Executivo Estadual, deverá ser efetuada, nos
estabelecimentos da rede credenciada da empresa contratada pelo Governo do Estado para a
prestação do serviço de gerenciamento da manutenção de veículos.
Uma das principais novidades trazidas pela Gerencia Geral de Infraestrutura é a centralização
das ordens de serviços de manutenção. Antes, cada secretaria utilizava seus próprios critérios para
aprovar ou reprovar ordens de serviço, atualmente, este trabalho é realizado de forma centralizada
na Secretaria de Administração, onde foi implantada a Central de Manutenção, que conta com uma
equipe especializada de mecânicos e analistas focados exclusivamente no sucesso dessa gestão
centralizada.
10.1 Central de Manutenção de Veículos
O papel da equipe especializada da Secretaria de Administração é reanalisar as ordens de
serviço, aprovadas em instância inicial pelo órgão proprietário do veículo. Aquelas de valor mais
relevante, estabelecido na Portaria nº 556, publicada em 30/04/2013, que é de R$1.500, implicarão
na necessidade de vistoria física. Em todos os casos as OS serão renegociadas e sujeitas à
verificação de adequação técnica (se o serviço precisa ser realizado) e financeira (se vale a pena a
realização do conserto).
O prazo para análise, e aprovação ou reprovação da ordem de serviço de manutenção pela
Secretaria de Administração, em segunda e última instância, é de 5 (cinco) dias úteis. Ressalte-se
que nessas análises também é verificado se as peças indicadas para substituição estão em garantia.
Ao final dos serviços pode ser requisitada nova vistoria, a fim de atestar a qualidade dos
serviços. Em qualquer caso o gestor direto da frota do órgão ou entidade responsável pelo veículo é
que será responsável por atestar a execução do serviço, devendo comunicar à Secretaria de
Administração qualquer fato que caracterize má prestação de serviço pelo estabelecimento
credenciado.
A fim de tornar mais eficiente a gestão dos preços pagos pelas peças e serviços, a SAD
adquiriu uma licença de software de orçamentação eletrônica, para estimativa de custos de
reparação de veículos, envolvendo o custo com peças genuínas e o respectivo custo de mão de
obra. O sistema Audatex permite à equipe da Central de Manutenção de Veículos realizar
negociações mais efetivas, obtendo, assim, preços mais vantajosos para a administração pública
estadual.
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11 ABASTECIMEN TO
O Governo do Estado de Pernambuco implantou um sistema de abastecimento de
combustíveis e serviços para frota de veículo através do uso de cartões magnéticos em postos da
rede credenciada. Nele, é possível acompanhar em tempo real todo o desempenho da frota no que
diz respeito à utilização de combustíveis, lubrificantes e determinados serviços. Outra grande
utilidade do sistema está no apoio à gestão pela criação de avisos automáticos e restrições que
contemplam as diversas particularidades de uma frota. O si stema disponibiliza para cada veículo
cadastrado um cartão contendo as seguintes informações:

Número do
cartão

Tipo de cartão Veículo ou
Coringa

Placa do Veículo

Órgão/Entidade
de Origem

O abastecimento realizado com o uso do cartão deve ser precedido de cuidado e observação
por parte do condutor. Os dados devem ser fornecidos com exatidão ao fren tista, assim como a
conferência dos mesmos também deve ser feita de forma atenciosa e constante. Ao abastecer no
posto credenciado deve o motorista ter sempre a mão as informações requisitadas pelo sistema e
que possibilita uma transação segura e correta:






Senha Individual;
Tipo ou código do Combustível;
Valor do Litro do Combustível;
Quantidade de Litros;
KM do hodômetro no abastecimento .

Terminada a operação de abastecimento, deve o condutor conferir os dados impressos no
cupom gerado. Caso as informações impressas no cupom NÃO estejam de acordo com as
informadas,

deve

ocorrer

imediata

solicitação

do

cancelamento

da

transação

e,

consequentemente, realização de uma nova.
11.1 Crivos
São restrições lançadas no sistema que impedem que determinadas situações ou
determinados procedimentos aconteçam, de maneira a garantir o máximo possível de eficiência e
de lisura nas transações realizadas dentro do sistema de abastecimento.
a) Crivo de Abastecimento – Tabela ANP - Os abastecimentos possuem algumas restrições na
hora da transação, inclusive quanto aos valores máximos e mínimos a serem aceitos. A
referência a ser utilizada é o preço máximo estabelecido pela Agência Nacional de
Petróleo (ANP).
O lançamento das restrições e dados se encontra centralizado na SAD, seguindo a regra:

27

C a d e r n o d e O r ie n t a ç õ e s
G e s t ão d a F r ot a Of i ci al

8

 Preço Máximo no Município pela ANP Recife, Olinda, Jaboatão, Caruaru, Paulista,
Petrolina, Garanhuns, Arcoverde, Cabo de St. Agostinho, Salgueiro.
 Preço Máximo no Estado pela ANP Demais Municípios.
 Preço Mínimo no Estado pela ANP (-1%)  Todos os Municípios.
A atualização será semanal e realizada pela GTFRO todas as terças-feiras, logo após a
disponibilização do material pela Agência Nacional de Petróleo. A possibilidade de consulta poderá
ser efetuada também pelo próprio gestor de frotas através do endereço eletrônico
http://www.anp.gov.br/preco.
b) Crivo de Abastecimento – Quilometragem - Para que o condutor consiga abastecer seu
veículo com sucesso, deve sempre ter conhecimento do seu hodômetro quando do último
abastecimento. Para que a transação não seja travada por causa de bloqueios para
quilometragem percorrida, gestores e condutores precisam conhecer os crivos hoje
existentes.
 Mínimo de 100 km rodados entre transações para todos os combustíveis.
 Máximo de 800 km rodados entre transações para todos os combustíveis, exceto
Diesel, que é limitado a 1000 km Rodados.
Por ser um crivo pouco observado pelos motoristas, o gestor deverá sempre orientá-lo a
jamais permitir que o frentista abasteça o veículo para só depois passar o cartão no POS.

1º Verificação
do Hodômetro

2º Transação
pelo Pós

3º
Abastecimento

c) Crivo de Abastecimento – Tempo - Além da observação habitual quanto às restrições de
limites estabelecidos pela tabela ANP e dos limites relativos à quilometragem máxima ou
mínima percorrida, faz-se necessário que os responsáveis mediatos e imediatos pelo bom
andamento da gestão da frota fiquem atentos a diferença de tempo entre as transações.
Assim:
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• 100 KM
• 800 KM

• ANP
VALORES

DISTÂNCIA

TEMPO

TRANSAÇÃO

• DUAS
HORAS

• OK!

A limitação referente ao tempo mínimo entre as transações é de duas horas, ou seja, para
que o condutor consiga efetuar um novo abastecimento, será preciso que exista um intervalo
mínimo a ser observado. Vencido o período hoje estabelecido, o veículo estará apto a abastecer,
desde que atenda também aos demais crivos.
11.2 Solicitação de Senha de Acesso ao Sistema
O acesso individual ao sistema deverá proceder mediante preenchimento das informações
LOGIN e SENHA. O cadastro do usuário é realizado pela Central de Logins localizada na Gerência
Técnica de Frota da SAD, necessitando apenas que o interessado solicite através de formulário
digital padrão e indique qual dos quatro perfis de acesso é o ideal, sendo que um deles é de caráter
restrito da Controladoria Geral do Estado (Analistas CGE).

Gestor Consulta Setorial
• Gerentes, Diretores, Superintendentes e Secretários
• Acesso na função consulta às informações da frota do
órgão ao qual está vinculado

Gestor de Frota Setorial
• Gestores de frota dos órgãos
• Acesso total às funcionalidades do sistema, inclusive
com permissão para alteração de limites

Auxiliar de Frota Setorial
• Auxiliares de frota dos órgãos
• Acesso apenas na função consulta, podendo apenas
alterar o cadastro e limites de créditos dos cartões
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Após escolher o perfil, o órgão envia através de e-mail os dados cadastrais do servidor
indicado, com:









Nome;
E-mail (preferencialmente o institucional);
Número do ramal telefônico e do aparelho celular;
Data de Nascimento;
Órgão ou entidade a qual está vinculado;
Função exercida no órgão;
Perfil escolhido;
Justificativa do Pedido.

Realizada a criação do login, será enviado um e-mail, para o qual foi cadastrado no sistema,
com o login de acesso e a senha temporária que deverá ser modificada no primeiro acesso do
servidor indicado, finalizando o processo.

CENTRAL DE CONTROLE DE LOGINS
Responsáveis:
Adauto Nunes – adauto.nunes@sad.pe.gov.br
Luiz Spinelli – luiz.spinelli@sad.pe.gov.br

Cuidados com a utilização da senha:
A senha de acesso ao sistema de gerenciamento do abastecimento é PESSOAL, não devendo
ser compartilhada entre diversos usuários, sobretudo porque o sistema permite a criação de
inúmeros logins para uma mesma secretaria ou entidade, não sendo necessário o
compartilhamento de apenas um acesso para todos os interessados. Deve -se ter em mente
também que todas as alterações realizadas dentro do sistema ficam registradas em nome do
servidor “proprietário” da senha e do login, independentemente de quem tenha feito uso dos
mesmos, razão pela qual o usuário cadastrado deve evitar o compartilhamento, haja vista o risco de
ser responsabilizado por ações feitas NO SEU NOME.
11.3 Solicitação de Crédito Adicional
Mensalmente são estabelecidos limites de crédito que irão compor a margem de gastos
máxima a ser utilizada por cada veículo, devendo dessa maneira o condutor e o gestor de frotas
estarem sempre atentos ao saldo existente após cada transação realizada. Uma das f uncionalidades
existentes no sistema permite que o gestor, em casos excepcionais, possa no decorrer do mês em
curso adicionar créditos extras, de forma a fornecer ao veículo um valor a mais a ser utilizado até
que o limite mensal seja novamente renovado, é o chamado crédito adicional.
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11.4 Bloqueios no momento da transação
Em caso de bloqueio, não é interessante insistir na operação. Deve -se ligar imediatamente
para o gestor de frota do órgão, comunicando o fato. Não serão permitidos “vales”, em nenhuma
hipótese. Tal procedimento, se vier a ser praticado, será da inteira responsabilidade do condutor.
Não será permitido deixar o cartão no posto de combustível, como forma de garantia de
pagamento. O cartão é um BEM público.

Bloqueada a transação, o procedimento deve
ser ligar imediatamente para o gestor de
frota do órgão.

O FRENTISTA não irá resolver a
inconsistência, apenas o responsável no
Órgão/Entidade poderá orientá-lo com
relação aos bloqueios nas transações.

Os bloqueios existem para evitar que lançamentos inconsistentes sejam realizados dentro do
sistema de dados, garantindo-se dessa maneira informações corretas e que retratam perfeitamente
a realidade das transações. Os crivos já estudados são exemplo de bloqueios hoje existentes no
SISTEMA e administrado pela SAD.
11.5 POS (Point of Sale)
É a máquina onde o condutor passará o cartão para abastecer ou realizar algum serviço.

E se o POS não funcionar ou ocorrer algum problema que dependa da maquineta?
O posto credenciado fará todo procedimento via telefone. Ocorrendo a impossibilidade de
transação através da maquineta do posto de combustível, deverá o responsável acionar o suporte
da Contratada por meio do serviço 0800, mediante o qual um funcionário da Contratada auxiliará
na realização da transação via web.
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Ocasionalmente, os números que são lançados na maquineta do POS precisam ser revistos,
haja vista a necessidade da correção de dados erroneamente digitados e que podem ser geradores
de bloqueios. Caso o condutor identifique na hora do abastecimento o lançamento de informações
erradas, deve solicitar o cancelamento de imediato, guardando apenas para casos excepcionais o
pedido de alteração de hodômetro junto ao seu gestor.

Erro no Hodômetro
1ª Ação - Cancelamento da
Transação

2ª Ação - Nova Transação

Não sendo possível a 1ª e 2ª,
pedido de Alteração de Hodômetro.
Essas alterações que antes eram realizadas pelo próprio gestor de frotas passam a ser de
responsabilidade da Central de Alteração de Hodômetro, localizada na Gerência Técnica de Frota
da Secretaria de Administração. Os pedidos de alteração de hodômetro deverão ser feitos
seguindo-se o sistema:

Identificação do
erro

Comunicação
ao Gestor da
Frota

Solicitação à
Central de
Hodômetro

Registro da
Ocorrência

Resposta ao
Gestor

Avaliação do
Pedido pela
Central

Os pedidos deverão ocorrer através de informação do ocorrido e de envio de requerimento
via correio eletrônico com todos os dados necessários, mediante o preenchimento de formulário
padrão.
11.6 Mercado e Preço dos Combustíveis
Por determinação contratual, a empresa de gerenciamento de combustíveis deve
disponibilizar uma capilaridade mínima de postos de abastecimento, gerando dessa maneira a
possibilidade de escolha do local mais vantajoso a ser utilizado na hora da compra de combustível,
além de garantir a viabilidade de transações nos mais variados municípios do estado de
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Pernambuco. A Região Metropolitana do Recife fornece uma gama de postos de abastecimento, e
assim, uma variedade de preços praticados, devendo o gestor e o condutor estarem sempre
atentos a esse fato.
Para não desperdiçar dinheiro público, o condutor precisa ficar atento ao combustível mais
vantajoso economicamente. Para tanto, basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o
resultado for um número acima de 0,70, compensa abastecer com gasolina. Agora, se for até 70%,
vale a pena o etanol. Exemplo: No caso onde os valores dos combustíveis forem R$ 1,65 para
etanol, e R$ 2,44 para gasolina, a divisão terá o resultado de 0,67. Isso, segundo os especialistas,
indica que o consumidor terá mais economia se abastecer com etanol. Se o resultado fosse superior
a 70, o combustível escolhido deveria ser a gasolina.
Lei nº 14838 de 22/11/2012
Art. 1º. É obriga tória a exibição, nos postos revendedores de
combustíveis no Estado de Pernambu co, em local visível pa ra o
consumidor, de cartaz ou letreiro informando o valor em percen tual do
preço do Etanol Hidra tado em rela ção ao preço da Gasolina .
§ 1 º O cartaz ou letreiro que trata o caput do a rtigo deverá ser afixado
ou adesivado, com letras e números em ta manho visível ao
consumidor, nas bombas de co mbustível.

11.7 Pagamento
Os serviços disponibilizados pela empresa de gerenciamento de abastecimento estão
englobados dentro das obrigações inerentes e estipuladas via contrato, devendo a contratada não
só prestar o serviço, mas prestá-lo bem. Em contrapartida, compete ao ente contratante realizar
pontualmente o pagamento, permitindo dessa maneira que a empresa possa saldar seus
compromissos e os serviços possam ser mantidos sem perda para nenhuma das partes. A Secretaria
de Administração é parceira de ambas as partes, acompanhando por vezes não apenas a prestação
adequada do serviço, mas também o quitamento dos valores acertados e que compõem a parte
pecuniária da relação, zelando bem estar da relação contratual e pela satisfação de todos os
envolvidos.
11.8 Como Reduzir Custos com Abastecimento
O objetivo das recomendações abaixo é chamar a atenção para conservação do veículo,
direcionando os procedimentos para atitudes corretas no trato com a coisa pública. Por vezes são
procedimentos simples, mas que trazem resultados significativos.
Calibragem de Pneus - Com o pneu descalibrado, além de aumentar o seu desgaste, aumenta
também o consumo de combustível em até 5%, pois aumenta a banda de rodagem, o arrasto, a
aderência e o peso, exigindo mais aceleração. Mantenha sempre seus pneus calibrados.
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Vidros Abertos em Rodovias - Trafegar com os vidros abertos em rodovias provoca o que
chamamos de efeito balão, ou seja, o vento entra no interior do veículo alterando sua aerodinâmica
e consequentemente sua performance. Se for realmente necessária a abertura dos vidros, abra
todos os demais vidros na mesma proporção, mantendo assim equilíbrio da circulação.
Ar condicionado - O uso do ar condicionado aumenta significativamente o consumo de
combustível. Assim, é aconselhável um uso criterioso do mesmo. Embora, os últimos sistemas
sejam cada vez mais eficientes, a verdade é que o ar condicionado poderá consumir até 1,5 litros
por cada 100 quilômetros. Desta forma, faça um uso moderado deste serviço.
Nível do Combustível - Rodar com o tanque de combustível cheio ajuda na pressão da bomba Por
isso, com o tanque em nível baixo (reserva), o consumo é maior.
Peso do Veículo - A cada 50 kg a mais que você transporta em seu veículo, equivalem a 1% de
aumento no consumo, seja de combustível, desgastes de suspensão, pneus entre outros. Evite
transportar cargas desnecessárias em seu veículo.
Combustível - Saiba de algumas dicas para identificar um possível combustível adulterado: o
consumo aumenta sem motivos; desempenho prejudicado principalmente em aclive; difi culdade na
ignição com o motor frio; o veículo não se mantém na marcha lenta (“morre” aleatoriamente); som
de pino do motor batendo ao acelerar o veículo (a combustão está ocorrendo em momento
errado).
Controle do Consumo de Combustível - Anote a quantidade de combustível abastecida e a
quilometragem percorrida. Faça esse acompanhamento periodicamente. Se houver variações, pode
ser um sinal de combustível adulterado, motor desregulado, entre outras. Saiba que haverá
variações no consumo entre rodovias e vias urbanas, principalmente em congestionamentos.
Regulagem do Motor - O motor desregulado pode consumir até 60% a mais de combustível que o
normal. Esteja sempre atento à regulagem do motor. A manutenção preventiva é bem mais barata
que a manutenção corretiva.
Velas de Ignição - Com apenas uma das velas falhando em seu veículo, você pode ter o consumo de
combustível aumentado em até 10%. Verifique periodicamente também os cabos das velas.
Filtro de Ar - O filtro de ar obstruído perde suas funções de proteção a sujeiras, impedindo a
entrada de ar no sistema de injeção eletrônica, gerando maior consumo.
Banguela - Na ânsia por economizar, alguns motoristas deixam o carro em ponto morto nas
descidas. Nos veículos que têm injeção eletrônica, essa prática aumenta o consumo além de
sobrecarregar o sistema de freios, que não poderá contar com o freio motor para auxiliá-lo. Além
disso, essa prática mantém o motor em baixa rotação e, com o vento forte no radiador, reduz a
temperatura drasticamente, podendo gerar um choque térmico que provoca a queima da junta do
cabeçote e trincas na carcaça.
Última Acelerada - Motoristas que têm esse hábito antes de desligar o carro, não sabem que isso
só serve para desperdiçar combustível e aumentar as chances de danificar o motor.
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12 CONTRATAÇÃ O DE SER VIÇOS , A QUISIÇÃO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Havendo necessidade de novas contratações de prestação de serviço de locação de veículos,
ou aquisição de veículos, os órgãos remetem ofício à SAD solicitando autorização para abertura de
processo licitatório ou informando o interesse de proceder à adesão à ata de registro de preços,
devendo constar qual ata e item/lote que deseja contratar. Após verificação da GCOMP a respeito
da disponibilidade do item requerido, o processo é encaminhado à GTFRO para análise, que após
estudo do ofício de solicitação, envia e-mail para a Gerência do órgão setorial responsável pela
frota de veículos oficiais com questionário de rotina, com vistas à elucidação de detalhes do pedido,
bem como ao levantamento de informações sobre a gestão de frota do órgão.
A partir das informações obtidas, elabora uma Nota Técnica, onde o Analista em Gestão
Administrativa aprecia o pedido quanto à adequação às normas vigentes e a eficiência do veículo
para atender a necessidade do órgão, com o intuito de fornecer subsídios ao Secretário Executivo
de Administração, responsável pela tomada de decisão relativa ao atendimento à solicitação.
12.1 Termos de Referência
A consideração dos objetivos estratégicos dos órgãos e instituições públicas deve levar a um
planejamento minucioso dos passos a serem tomados a fim de alcançar as metas estabelecidas.
Para tanto se deve constatar a necessidade de bens e serviços fundamentais para a concreti zação
das ações planejadas.
A conexão entre o planejamento realizado e a contratação pretendida se traduz no Termo de
Referência, que equivale ao chamado Projeto Básico como exposto no art. 6º, inciso IX, da Lei
8.666/93: “conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, (...)”. Ainda
segundo o art. 40 § 2º I da mesma lei o Projeto Básico deve ser anexado ao Edital que convoca às
empresas a concorrerem pela contratação objetivada.
Eis, portanto, a importância do Termo de Referência. Nele deverão constar todos os
elementos e informações necessárias à seleção do contratado e à execução fiel do objeto desejado.
O Termo de Referência deve ser tomado como parte integrante do contrato, visto que disciplina
muitas das relações envolvendo as partes interessadas, em particular no que se refere aos assuntos
técnicos especializados.
O modelo de Termo de Referência para os objetos compreendidos na ge stão de frota podem
ser obtidos junto à SAD, mais especificamente com a Gerência Geral de Infraestrutura.
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12.2 Formalização Contratual
A Lei de Licitações exige que os contratos e suas modificações sejam elaborados pelos órgãos
ou entidades da Administração que realizam a contratação. O contrato administrativo deve ser
formalizado por escrito, de acordo com as exigências da Lei Federal nº 8.666 de 1993.
Além de relacionar o objeto contratado e o regime de execução da obra ou prestação do
serviço o instrumento contratual deve fixar o preço e as condições de pagamento. O gestor
contratual deve atentar, portanto, ao valor despendido durante a execução do contrato, podendo
este ser acrescido ou reduzido em até 25% de seu valor inicial, conforme a Lei 8.666/93. Tratandose especificamente de contratos de locação e abastecimento os mesmos deverão ter, no âmbito do
Governo do Estado de Pernambuco, autorização da Secretaria de Administração para realizar
alteração no valor contratado, por meio da Gerência de Contratos.
O gestor do contrato deve assim atentar para o valor gasto, antecipando-se ao esgotamento
dos recursos, para que não seja prejudicada a execução contratual. Deve ainda considerar os prazos
estabelecidos, antecipando-se de igual forma ao seu término, realizando as devidas prorrogações
contratuais quando necessário, desde que não ultrapassando o limite máximo de 04 (quatro) anos.
Caberá, portanto, ao setor jurídico de cada órgão, devidamente informado das necessidades
específicas pelo gestor do contrato, enviar novo termo aditivo à Gerência de Contratos da SAD.
12.3 Obrigações das locadoras
As locadoras de veículos, mediante os Termos de Referência e aos contratos firmados,
dispõem-se a cumprir uma série de exigências que devem ser observadas pelo gestor contratual a
fim de obter uma fiel execução do serviço.
Todos os veículos devem ser entregues com chave e equipamentos de segurança,
devidamente emplacados e licenciados.
A locadora é a responsável pelo pagamento em dia de todos os tributos, impostos,
contribuições, taxas e seguros.
A locadora deve ainda arcar com as despesas das lavagens externas e internas, quando
solicitado dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.
Não devem ser utilizados pneus recauchutados ou recondicionados e sempre que for
necessário deve ser feita a manutenção dos veículos, bem como pequenos reparos. No caso do
envolvimento de algum veículo locado em sinistro a locadora deverá responsabilizar-se pela
remoção do veículo, pelas despesas do guincho e/ou franquia do seguro. Havendo a necessidade de
substituição do veículo sinistrado um veículo de mesmo nível ao contratado deverá ser fornecido
imediatamente pela locadora.
Geralmente, os contratos exigem que a locadora efetue a troca dos veículos a cada 2 anos.
Os veículos disponibilizados em trocas devem seguir às mesmas especificações do anterior e ter
fabricação datada do ano em que for realizada a troca.
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O Termo de Referência enumera os prazos a serem cumpridos para prestação de cada um
dos serviços específicos que deverão ser atendidos pela locadora. Esta deve, portanto, estar ciente
de todas as normas referentes à utilização dos veículos oficiais, sob o risco de ser cobrada pelo
gestor do contrato incorrendo em alguma penalidade devida pela inexecução total ou parcial do
contrato.
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13 LEGISLAÇÃO APLICÁ VEL
Além do Estatuto dos Servidores do Estado, do Código de Trânsito Brasileiro e das
determinações do CONTRAN, genericamente incidentes sobre questões relativas à frota oficial do
estado, são especificamente relevantes:



Decreto nº 39.036, de 2 de janeiro de 2013.
Decreto nº 39.349, de 26 de abril de 2013;



Portaria SAD nº 556, de 29 de abril de 2013;



Portaria SAD nº 1.045, de 12 de julho de 2013;



Portaria SAD nº 1.046, de 12 de julho de 2013;



Portaria SAD nº 1.047, 12 de julho de 2013;
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