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   A reestruturação administrativa da Secretaria do Meio 

Ambiente, através do Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012, 

trouxe diversas inovações à Pasta. 

 

   Em continuidade a essa medida e considerando a 

criação de uma Coordenadoria de Administração, pretende-se 

padronizar e orientar todos os servidores naquilo que se refere a 

questões efetivamente administrativas. 

 

   Por isso a criação de manuais, sendo este referente ao 

transporte, visando padronizar sua operação em seus diversos níveis, 

a fim de possibilitar a correta aplicação dos recursos públicos e facilitar 

eventuais verificações, internas e externas, mormente considerando a 

lisura que deve pautar todos os atos do administrador. 
 

   Sem a intenção, obviamente, de esgotar o assunto, o 

presente trabalho busca auxiliar os operadores do sistema 

administrativo. 

 

   Sobremaneira, almeja-se contribuir para o 

desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria do Meio Ambiente e para 

o engrandecimento do Estado. 
 

   Entretanto, não se pretende alcançar perfeição, razão 

pela qual a revisão dos colaboradores e utilizadores são bem vindas. 
 

   O texto foi aprovado através da Resolução SMA nº 

19/14, cuja íntegra segue ao final deste documento. 

 

   São Paulo, 18 de março de 2014 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

   A presente publicação tem por objetivo divulgar as 
normas e procedimentos relativos à utilização de veículos oficiais e/ou 

atividades terceirizadas, bem como os procedimentos inerentes à área 

de transportes dos órgãos que compõem a estrutura organizacional da 
Secretaria do Meio Ambiente. 

 

   O Centro de Transportes, unidade do Departamento 
de Infraestrutura da Coordenadoria de Administração, tem por missão 

conduzir de forma adequada, segura e responsável, para atender os 

usuários, equipamentos e materiais, mantendo a frota de veículos em 
perfeitas condições e seus condutores capacitados, dirigindo 

defensivamente e respeitando as leis, as normas e as diretrizes 

estabelecidas, preservando assim, não só o patrimônio como a 
imagem da Pasta. 

 

   As instruções detalhadas a seguir fazem parte da 
legislação vigente, com destaque para o Decreto nº 9.543/77, que 

reestrutura o sistema da administração dos transportes internos 

motorizados da Administração Pública Estadual. 
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2. FINALIDADE  
 

 

   Busca-se que as presentes orientações sirvam para 
esclarecer eventuais dúvidas e estabelecer as diretrizes e 

competências decorrentes das rotinas referentes aos transportes no 

âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. 
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3. APLICAÇÃO 
 

 

   As regras expostas no presente documento, que não 
afastam o conhecimento, interpretação e aplicação das normas legais, 

destinam-se aos servidores públicos e prestadores de serviços 

terceirizados (motoristas) no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. 
 

   No caso de serviços terceirizados, deverá constar dos 

contratos celebrados com a Administração a necessidade de 
observância pela Contratada das regras constantes deste Manual, que 

poderá ser sancionada em caso de descumprimento. 
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4. UNIDADES  
 

 

   Os veículos da Secretaria estão agrupados em frota e 
subfrota, assim definidas: 

 

a) frota - é o conjunto, devidamente especificado e quantificado, 
dos veículos classificados em grupos e necessários aos serviços 

das Unidades Orçamentárias em seus diferentes setores de 

atividades.  
No âmbito desta Pasta, a única frota é a do Gabinete do 

Secretário, da qual o Chefe de Gabinete é o seu dirigente, 

fixada pelo Decreto Estadual nº 54.908/2009; 
 

b) subfrota - é a parte da frota necessária aos serviços de uma 

ou mais unidades de despesa, em seus diferentes setores de 
atividades.  

No âmbito desta Pasta, são consideradas subfrotas o Instituto 

Florestal – IF, o Instituto Geológico – IG e o Instituto de 
Botânica – IBt; 

   

   Para fins de controle de uso da frota de automóveis, 
as unidades da Secretaria se dividem em, considerando as definições 

acima: 
 

a) órgão central - é a unidade que desenvolve e executa a 

política do Governo para a Administração dos Transportes 
Internos Motorizados, no âmbito da Administração Centralizada 

e Autarquias.  

No Estado de São Paulo, o Grupo Central de Transportes 
Internos – GCTI, da Unidade de Desenvolvimento e Melhoria 

das Organizações, da Secretaria de Gestão Pública, atua como 

órgão central normativo; 
 

b) órgão setorial - é a unidade responsável por cadastrar e 

organizar a frota, podendo, inclusive criar unidades detentoras 
e garagens. Também lhe compete cadastrar e organizar 

usuários 

No âmbito da SMA, é o Centro de Transportes, do 
Departamento de Infraestrutura, da Coordenadoria de 

Administração; 

 
c) órgãos subsetoriais - são as unidades que tem as mesmas 

funções do órgão setorial, inclusive no que se refere à criação 

de unidades e garagens, mas com abrangência restrita à uma 
subfrota e com autonomia reduzida. 
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Em alguns casos reportam-se à frota para obter autorização, 

como no caso de compra de veículos. 

Não tem autonomia para submeter autos ao GCTI. No âmbito 
desta Pasta, são órgãos subsetoriais as Seções de 

Administração de Subfrotas do Instituto Florestal, do Instituto 

Geológico e do Instituto de Botânica; 
 

d) unidades detentoras - são as unidades administrativas 

designadas como depositárias de veículos oficiais (ou seja, que 
possuem veículos oficiais disponíveis).  

Nesta Secretaria, possuem veículos oficiais disponíveis: 

 
- Núcleo Administrativo da Coordenadoria de Biodiversidade 

e Recursos Naturais – CBRN; 

 
- Núcleo Administrativo da Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental – CFA; 

 
- Núcleo Administrativo da Coordenadoria de Educação 

Ambiental – CEA; 

 
- Núcleo Administrativo da Coordenadoria de Parques 

Urbanos – CPU; 

 
- Núcleo Administrativo da Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental – CPLA; 

 
- Núcleos Administrativos Regionais de I a X (Campinas, 

Araçatuba, Santos, São José do Rio Preto, Presidente 

Prudente, Bauru, Taubaté, Sorocaba, Ribeirão Preto e 
Embu). 

 

c) garagem - são as unidades que não são administrativas, mas 
tem veículos à disposição. São elas as URAT’s – Unidades 

Regionais de Apoio Técnico (conforme classificação permitida 

pelo Sistema de Administração de Frota – SAF) 
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5. FUNDAMENTO LEGAL  
 

 

   Sem prejuízo de outras disposições, o assunto é 
regido pela seguinte legislação básica: 

 

a) Lei nº 705, de 7 de outubro de 1975, que dispõe sobre o uso 
de veículos oficiais (ANEXO I); 

 

b) Decreto-Lei nº 208, de 25 de março de 1970, que dispõe sobre 
as frotas de veículos da Administração (ANEXO II); 

 

c) Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, que reestrutura o 
Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados da Administração Pública Estadual (ANEXO III); 

 
d) Decreto nº 21.919, de 31 de janeiro de 1984, que delega 

competências e define normas para o controle do consumo de 

combustíveis e dá providências correlatas (ANEXO IV); 
 

e) Decreto n° 24.543, de 27 de dezembro de 1985, que delega 

competência aos Secretários de Estado para o recebimento de 
veículos em doação inclusive motocicletas, motonetas e afins, 

e dá providências correlatas (ANEXO V); 
 

f) Decreto nº 31.833, de 10 de julho de 1990, que dispõe sobre a 

aquisição e recebimento em doação, de veículos movidos a 
álcool, gasolina e óleo diesel, pelas Unidades Frotistas 

pertencentes à Administração Centralizada, Descentralizada e 

Autárquica do Estado (ANEXO VI); 
 

g) Decreto nº 39.942, de 2 de fevereiro de 1995, que determina 

providências para a redução das frotas, dispõe sobre o uso de 
veículos oficiais e dá providências correlatas (ANEXO VII); 

 

h) Decreto nº 40.104, de 25 de maio de 1995, que dispõe sobre a 
intensificação da fiscalização do uso, tráfego, identificação e 

guarda dos veículos oficiais (ANEXO VIII); 

 
i) Decreto nº 51.027, de 4 de agosto de 2006, que delega 

competência para autorizar a doação de bens móveis e revoga 

o Decreto nº 22.097, de 17 de abril de 1984, alterado pelo 
Decreto nº 28.092, de 13 de janeiro de 1988 (ANEXO IX); 

 

j) Decreto nº 51.479, de 11 de janeiro de 2007, que dispõe sobre 
a contratação, pelos órgãos e entidades estaduais, de 
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locadoras de veículos automotores e dá providências correlatas 

(ANEXO X); 

 
k) Decreto n° 56.827, de 11 de março de 2011, que dispõe sobre 

transferência das atividades que especifica, do Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP para a 
Secretaria de Gestão Pública, e dá providências correlatas 

(ANEXO XI); 

 
l) Decreto nº 59.327, de 28 de junho de 2013, que dispõe sobre 

medidas de redução de despesas de custeio e de reorganização 

no âmbito da Administração Direta e Indireta, e dá 
providências correlatas (ANEXO XII); 

 

m) Resolução CC nº 63, de 7 de outubro de 2003, que dispõe 
sobre o recolhimento de veículos oficiais considerados 

inservíveis aos pátios, para alienação (ANEXO XIII); 

 
n) Resolução SGP nº 3, de 15 de janeiro de 2009, que estabelece 

os procedimentos a serem adotados para a fixação das cotas 

de combustíveis das Unidades Frotistas pertencentes à 
Administração Direta e Autarquias, e dá providências correlatas 

(ANEXO XIV); 

 
o) Portaria DETIN nº 14, de 24 de novembro de 1987, que dispõe 

sobre o recebimento, a permanência e a devolução de veículo 

em demonstração ou sob outras modalidades contratuais 
(ANEXO XV); 

 

p) Portaria DETIN nº 3, de 7 de outubro de 1999, que dispõe 
sobre concessão de autorização para dirigir veículos oficiais 

(ANEXO XVI); 

 
q) Portaria DETIN nº 1, de 16 de fevereiro de 2000, que dispõe 

sobre o Demonstrativo de Gastos com Veículos Oficiais (ANEXO 

XVII); 
 

r) Portaria UCTI nº 1, de 1º de março de 2004, que institui 

impresso para arrolamento de veículos oficiais e dá 
providências correlatas (ANEXO XVIII); 

 

s) Portaria GCTI nº 2, de 4 de fevereiro de 2014, que define 
parâmetros para aquisição e locação de veículos, bem como o 

enquadramento dos veículos nos Grupos (ANEXO XIX). 

 
t) Comunicado UCTI nº 3, de 12 de setembro de 2001, que 
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informa sobre multas de rodízio para veículos oficiais (ANEXO 

XX); 

 
u) Comunicado GCTI n° 1/2010, sobre inspeção ambiental 

veicular (ANEXO XXI); 

 
v) Comunicado GCTI de fevereiro/2014, que orienta, à vista do 

Decreto nº 59.327/13, a aquisição ou locação de veículos 

(ANEXO XXII); 
 

w) Resolução ANTT nº 3.916, de 18 de outubro de 2012, que 

dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para 
veículos do Corpo Diplomático e para veículos oficiais utilizados 

pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, seus 

respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações 
públicas, no âmbito das rodovias federais concedidas (ANEXO 

XXIII); 

 
x) Resolução CONTRAN nº 32, de 21 de maio de 1998, que 

Estabelece modelos de placas para veículos de representação, 

de acordo com o art. 115, § 3° do Código de Trânsito Brasileiro 
(ANEXO XXIV); 

 

y) Resolução SMA nº 19, de 14 de março de 2014, que aprova o 
manual de transporte da Secretaria do Meio Ambiente (ANEXO 

XXVI). 
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6. VEÍCULOS 
 

 

6.1 Definição 
 

   Nos termos do Decreto nº 9.543/77, são considerados 

oficiais os veículos automotores de propriedade do Estado, utilizados 
na Administração Centralizada e Autarquias. 

 

   Tais veículos são classificados como veículos (i) de 
representação e (ii) de prestação de serviços. 

 

   Os veículos de representação são aqueles utilizados 
pelas seguintes autoridades, no âmbito desta Pasta, para desempenho 

das funções ou da representação do cargo que ocupam: 

 
a) Secretário do Meio Ambiente;  

 

b) Secretário Adjunto;  
 

c) Chefe de Gabinete. 

    
   O Secretário do Meio Ambiente disporá de veículo de 

representação do Grupo “A” e as demais autoridades, do Grupo “B”, 
conforme disposto no Decreto Estadual nº 39.942/95. 

 

   Os veículos de prestação de serviço são aqueles 
disponíveis para a realização das atividades ordinárias da Secretaria, 

tanto atividades meio como atividades fim. 

 
6.2 Utilização 

 

   Os veículos destinados à prestação de serviço poderão 
ser utilizados por servidores (propriamente, quando autorizados a 

conduzir o veículo) ou para o seu transporte, exclusivamente 

quando em serviço público e em razão deste. 
  

   Os veículos oficiais de representação do Grupo “B” e 

os de prestação de serviços serão utilizados, exclusivamente, nos dias 
úteis, no período das 6h às 22h. 

 

   Excluem-se do disposto acima, no âmbito desta 
Secretaria, os veículos de policiamento e aqueles utilizados em serviço 

cuja execução não possa ser feita, por qualquer motivo, dentro desse 

horário.   
 



20 
 

   Em todo caso, quando o veiculo for utilizado fora da 

sede do órgão detentor, em dias não úteis ou fora do horário regular 

(6h às 22h), ainda que excepcionalmente, haverá necessidade de 
expressa autorização do dirigente da frota ou da subfrota (conforme 

subitem 6.6 do presente manual). 

 
6.3 Proibições 

 

   A utilização de veículo de prestação de serviço é 
vedada para: 

 

a) as entregas de encomendas e correspondências, que 
deverão ser feitas mediante a contratação de serviço 

terceirizado (motofrete etc.) ou da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos; 
 

b) o transporte da residência para o serviço ou vice-versa, 

de servidores de qualquer categoria, sob pena de 
responsabilidade do usuário e de quem haja autorizado esse 

transporte; 

 
c) o transporte de pessoas estranhas ao serviço, exceto na 

presença do usuário e em razão das necessidades do serviço 

público; 
 

d) finalidades particulares de quaisquer espécie, em especial e 

exemplificativamente para: 
 

1. locomoção para realização de refeições, quando não em 

viagem; 
 

2. participação de servidores em eventos políticos 

partidários; 
 

3. consultas médicas, salvo casos emergenciais; 

 
4. locomoção de parentes, de qualquer grau; 

 

5. transporte destinado ao pagamento de contas 
particulares em estabelecimentos bancários . 

 

   São exceções às regras ora indicadas: 
 

a) se a natureza urgente do serviço ou as características especiais 

que envolvem as atividades a serem desenvolvidas, estejam 
devidamente justificadas e comprovadas, e desde que exista 
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autorização do dirigente da frota ou da subfrota, prévia e 

expressamente, à utilização de veículo nos casos descritos nos 

itens “a” e “b”; 
 

b) o disposto no item “c” não se aplica às seguintes situações: 

 
1. nos casos de emergência, devidamente justificados e 

comprovados e mediante prévia e expressa autorização 

do dirigente da frota ou subfrota; 
 

2. aos ônibus e microônibus, próprios ou locados, 

utilizados no transporte de pessoal. 
 

6.4 Identificação 

 
   Os veículos oficiais de prestação de serviços devem 

contar com identificação em suas portas dianteiras, contendo: 

 
a) o brasão do Estado, em cores; 

 

b) a expressão “Serviço Público Estadual”, na forma descrita no 
Decreto Estadual nº 9.453/77; 

 

c) o nome da Secretaria, o número de patrimônio do veículo, se 
houver, e a unidade orçamentária. 

 

6.5 Guarda 
 

   Os veículos oficiais de prestação de serviços serão 

obrigatoriamente guardados em locais próprios de seus órgãos 
detentores ou garagens. 

 

   Em casos excepcionais, poderá o dirigente da frota ou 
subfrota autorizar, por escrito, a guarda do veículo em outros locais, 

de preferência oficiais, tais como: Secretarias de Estado, Fundações 

públicas, escolas, delegacias e hospitais.  
 

6.6 Autorizações excepcionais  

 
   O Decreto n° 9.543/77 prevê situações em que o 

tráfego e a guarda do veículo oficial dependem de autorização 

excepcional. Tais situações estão previstas em seus artigos 65, 66 e 
76. São elas: 

 

a) tráfego do veículo fora da sede do órgão detentor; 
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b) tráfego do veículo em dias não úteis; 

 

c) tráfego do veículo fora do período compreendido entre 6h e 
22h; 

 

d) guarda do veículo em outras garagens, de preferência oficiais. 
 

   As três primeiras situações citadas acima deverão 

contar com autorização concedida: 
 

a) pelo dirigente da frota ou subfrota, no caso de trânsito 

habitual; 
 

b) pelo dirigente do órgão detentor ou pelo servidor que autorizar 

a saída do veículo, no caso de trânsito excepcional. 
 

   Referidas autorizações, conforme modelo estabelecido 

(ANEXO XXV - 1), deverão acompanhar a ficha de controle de tráfego 
– FCT durante a viagem/deslocamento e deverão ser entregues ao 

expedidor no retorno da viagem. 

 
   Quanto à guarda do veículo, devem ser observadas as 

instruções constantes no tópico 6.5 deste documento. 

 
   A utilização de veículos oficiais para trânsito fora do 

Estado de São Paulo depende de apresentação da competente 

justificativa da unidade interessada, para avaliação e, sendo o caso, 
autorização expressa do dirigente da frota (Chefe de Gabinete). 
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7. AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR A SERVIDORES 

PÚBLICOS 
 

 
   Os veículos oficiais serão conduzidos por servidor que 

tenha por atribuição específica desempenhar essa função ou por 

servidor devidamente autorizado. Ou seja, o servidor que não ocupa 
cargo de motorista pode conduzir veículo oficial desde que possua a 

autorização (art. 81 do Decreto nº 9.543/77 e Portaria DETIN nº 

3/99). 
 

   A autorização para dirigir veículo oficial pressupõe que 

o servidor possua Carteira Nacional de Habilitação válida, expedida 
pelo órgão de trânsito, com categoria compatível com o tipo de veículo 

a ser conduzido. 

 
   A autorização em questão deverá ser requerida pelo 

servidor, conforme modelo de requerimento de concessão (ANEXO 

XXV - 2), e encaminhada ao órgão setorial da frota (Centro de 
Transportes), por meio de memorando da unidade em que o servidor 

está lotado, com a expressa concordância de seu superior imediato. 

 
   A competência para conceder a autorização é do 

dirigente da frota da Pasta (Chefe de Gabinete) ou das subfrotas. 

 
   Tal documento possuirá validade de até 180 (cento e 

oitenta) dias, podendo ser revalidado por igual prazo ou até o final do 

exercício. 
 

   O procedimento de revalidação da autorização 

obedecerá às mesmas regras da concessão, observando o modelo 

estabelecido (ANEXO XXV - 3). 

 

   A autorização para dirigir veículo oficial sujeita o 
servidor às regras do Decreto n° 9.543/77, bem como à legislação de 

trânsito nacional. 

 
   Importante ressaltar que os requerimentos de 

concessão e revalidação deverão ser encaminhados com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, observando-se os prazos de validade. 
 

   Registre-se, ademais, que as revalidações podem 

ocorrer somente no decorrer do exercício em que concedida a 
autorização. Portanto, a solicitação formulada em um novo exercício 

será considerada como concessão de autorização. 
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   Concedida a autorização, o servidor, no ato de seu 

recebimento, dar-se-á como cientificado acerca das regras vigentes, 

do presente manual, recebendo pequeno guia de orientações com o 
seguinte teor: 

 
”Guia básico de orientação 

 

  Para o uso do veículo oficial, você deve seguir as seguintes 

orientações: 

 

1) SAÍDA 

Inspecionar o veículo antes da partida, verificando: 

a) condições técnicas e eventuais avarias na 

lataria/carroceria; 

b) equipamentos e acessórios obrigatórios; 

c) documentação no interior do veículo: 

i) o cartão de abastecimento; 

ii) a relação de postos credenciados; 

iii) o cartão do seguro do veículo; 

iv) o cartão de pedágio; e 

v) o licenciamento do veículo. 

Importante: comunicar imediatamente o Centro de 

Transportes ou, quando for o caso, a unidade detentora, 

caso seja constatada qualquer irregularidade. 

 

2) OBRIGAÇÕES 

Cumprir todas as disposições do Código de Trânsito 

Brasileiro, as demais normas vigentes e os regulamentos 

de qualquer espécie, inclusive internos e locais. 

Observar, em especial, os limites de velocidade 

estabelecidos para a circulação de veículos. 

 

3) CADASTRAMENTO PARA ABASTECIMENTO 

a) Para abastecer o veículo você deverá estar cadastrado 

na empresa emitente do cartão (atualmente a 

Ecofrotas) e possuir uma senha, que é pessoal e 

intransferível. 

b) Caso ainda não seja cadastrado, entre em contato com 

o Centro de Transportes, do Departamento de 

Infraestrutura, da Coordenadoria de Administração, e 

solicite seu cadastramento. Por ocasião do 

cadastramento, o sistema emitirá um número de 

matrícula e você digitará uma senha pessoal para uso 

do cartão. Guarde bem esses dados, pois você 

precisará deles sempre que fizer o abastecimento. 

 

4) ABASTECIMENTO 

a) Sempre portar dados de abastecimento (número de 

matrícula e senha). 

b) Utilizar somente os postos constantes na relação acima 

citada. 

c) Para abastecer, informar ao frentista a quilometragem 

atual e o número da sua matrícula. Após, basta você 

digitar o número de sua senha, assinar e aguardar (e 

guardar) seu recibo. 

Importante: não abasteça o veículo em postos que não 

estejam na relação, mesmo que filiados à rede Ecofrotas, 

pois o contrato tem uma rede própria e seu cartão não 
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funcionará. Registre-se que não há reembolso para 

combustível. Verifique os dados constantes do recibo 

antes de assinar. Caso o sistema da rede Ecofrotas esteja 

inoperante, verifique com o posto a forma de contingência 

(ex.: transação por telefone). 

 

5) PEDÁGIO 

O cartão de pedágio isenta do pagamento da tarifa apenas 

nas rodovias administradas pela ARTESP. Não há isenção 

em rodovias administradas pela DERSA e pelo DER, ou 

seja, não isentam os veículos oficiais do pagamento do 

pedágio.  Desta forma, trace seu caminho antes de iniciar 

sua viagem. 

Há isenção de pedágio em rodovias federais para veículos 

oficiais, independente de prévio cadastramento, desde que 

devidamente identificados com placa branca com 

caracteres pretos ou preta com caracteres dourados. Se o 

veículo for locado ou não possuir o emplacamento que o 

identifica como oficial, se certifique que dispõe do 

documento fornecido pela concessionária, que comprova o 

prévio cadastramento.  

 

6) INCIDENTES 

Em caso de falha mecânica, acidente ou mesmo um pneu 

furado, você encontrará no verso do cartão do seguro o 

número do telefone para solicitar a Assistência 24h da 

Seguradora. 

 

7) RETORNO 

É imprescindível o preenchimento completo da Ficha de 

Controle de Tráfego (em sua totalidade), informando 

todos os dados solicitados. 

 

8) ENTREGA DO VEÍCULO 

Entregue o veículo abastecido e limpo, retirando o lixo de 

seu interior e seus objetos pessoais. 

Informe, na Ficha de Controle de Tráfego, qualquer avaria 

encontrada.” 
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8. RESPONSABILIDADES 
 

 

   Observadas as regras do Decreto nº 9.543/77, da 
legislação de trânsito e outras normas vigentes e aplicáveis, incumbe 

(sem prejuízo de outras disposições): 

 
8.1 Usuários  

 

   Aos usuários, que são as pessoas que se valem do 
transporte, mas não são os condutores do veículo, cabe: 

 

a) colaborar no planejamento dos serviços, encaminhando a 
requisição de transporte, com antecedência mínima de, salvo 

solicitações excepcionais decorrentes de emergências: 

 
- 48 (quarenta e oito) horas para serviços locais; e 

 

- 72 horas para viagens. 
 

b) nas Unidades Regionais, o prazo indicado no item anterior, 

também com exceção a casos excepcionais decorrentes de 
emergências, será de 24 (vinte e quatro) horas para serviços 

locais e 48 (quarenta e oito) horas para viagens; 
 

c) utilizar veículos em serviços de interesse exclusivo do Poder 

Público; 
 

d) colaborar para a preservação do patrimônio da Secretaria, 

concorrendo para que o motorista mantenha sua atuação 
dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro; 

 

e) não realizar ou admitir o uso indevido do veículo; 
 

f) obedecer os horários e itinerários fixados na ficha de controle 

de tráfego, bem como fiscalizar a exatidão do itinerário 
percorrido; 

 

g) conversar em voz baixa no interior do veículo, para não distrair 
a atenção do motorista; 

 

h) não fumar no interior do veículo; 
 

i) aguardar o estacionamento regular do veículo para 

desembarque; 
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j) manter conduta moral e disciplinada no interior do veículo; 

 

k) usar o veículo durante o horário permitido, comunicando ao 
diretor do Centro de Transportes ou, quando for o caso, ao 

dirigente da unidade detentora, qualquer irregularidade 

cometida pelo condutor ou relacionada à manutenção do 
veículo; 

 

l) respeitar o trabalho do motorista, colaborando e auxiliando 
diante de possíveis dificuldades; 

 

m) fornecer informações para o motorista sobre o período de 
espera; 

 

n) utilizar o cinto de segurança nos bancos dianteiro e traseiro; 
 

o) colaborar na organização do serviço a ser executado, 

planejando-se da melhor forma possível para agilizar o 
atendimento, contribuindo para que o motorista não se 

ausente do veículo; 

 
p) preencher corretamente o campo denominado “para 

preenchimento do usuário” da ficha de controle de tráfego, 

apontando os horários, a dispensa do motorista e a instrução 
sobre a continuação do atendimento, especificando dia, hora e 

local, conforme modelo estabelecido (Anexo XXV - 4); 

 
q) verificar a assinatura e também os campos apontados pelo 

condutor na ficha de controle de tráfego. 

 
8.2 Condutores  

 

   São condutores todos aqueles que dirigem veículos 
oficiais, classificados no âmbito da Pasta como motoristas ou 

servidores autorizados a dirigir. 

 
   Aos condutores, sejam eles pertencentes ao quadro 

de motoristas da Administração Pública ou empregados de prestadores 

de serviços decorrentes de contratação específica, incumbe: 
 

a) conduzir conscientemente o veículo, obedecidas as suas 

características técnicas, observando as instruções deste 
manual; 

 

b) assumir o veículo devidamente uniformizado e com aparência 
pessoal adequada (calça, camisa, gravata, sapato e blazer); 
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c) atender às solicitações de transporte observando os locais e 

horários determinados, sendo que a apresentação do veículo 

no local de partida deverá ocorrer com antecedência mínima de 
15 (quinze) minutos ao horário programado. O tempo de 

espera após o horário determinado será de até 30 (trinta) 

minutos. Após decorrido o tempo de espera, deverá encerrar a 
ficha controle de trafego; 

 

d) auxiliar no processo de carga e descarga de veículos; 
 

e) inspecionar o veículo antes da partida, as condições técnicas, 

os equipamentos, acessórios obrigatórios, a documentação do 
veículo e informar-se sobre o itinerário entre a partida e o 

destino para traçar a melhor rota para garantir segurança e 

rapidez, comunicando imediatamente o Centro de Transportes 
ou, quando for o caso, o dirigente da unidade detentora, caso 

seja constatada qualquer irregularidade; 

 
f) providenciar a manutenção preventiva do veículo (que se 

encontra contemplada no Sistema de Gestão de Manutenção e 

deverá ser utilizada por meio do cartão magnético do veículo e 
por senha pessoal e intransferível), sob pena de 

responsabilidade, compreendendo especialmente: 

 
- lubrificação; 

 

- lavagem e limpeza em geral; 
 

- reapertos; 

 
- cuidados com pneumáticos, baterias, acessórios e 

sobressalentes; 

 
- reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleo; 

 

g) preencher corretamente a ficha do controle de tráfego, não 
omitindo nenhum destino ou eventual parada, inclusive para 

alimentação e abastecimento, bem como informações relativas 

a horários de chegada e partida e quilometragem apontada no 
odômetro, defeitos verificados, multas e ocorrências durante o 

período de trabalho. A não observância do correto 

preenchimento sujeitará o motorista às penalidades 
pertinentes, após a devida apuração das responsabilidades 

disciplinar, civil e penal; 

 
h) apresentar documentação própria, bem como a do veículo, 
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sempre que solicitadas pela autoridade policial; 

 

i) dirigir corretamente o veículo obedecendo às disposições do 
regulamento do Código Nacional de Trânsito, às normas e 

regulamentos internos e locais, especialmente não estacionar 

em locais proibidos, faixas de pedestres e vagas para 
deficientes físicos e/ou idosos; 

 

j) dar ciência ao superior imediato, logo no início do trabalho, se 
estiver sob o efeito de sedativo ou estimulante que porventura 

tenha ingerido nas últimas 12 (doze) horas; 

 
k) não ingerir qualquer espécie de bebida alcoólica quando estiver 

em serviço; 

 
l) não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade a 

condutor não autorizado; 

 
m) não fumar no interior do veículo; 

 

n) não atender ou efetuar chamadas de telefone celular, enviar ou 
ler mensagens de texto, ou qualquer outra atividade que cause 

distração, em trânsito; 

 
o) não permitir o transporte de pessoas estranhas aos quadros de 

servidores da Secretaria do Meio Ambiente, bem como outros 

servidores, sem a prévia autorização superior; 
 

p) prestar socorro às vítimas de acidentes; 

 
q) providenciar reparações de emergência durante o percurso, 

sendo que a manutenção a cargo do condutor limita-se ao uso 

das ferramentas do próprio veículo, bem como pelo Sistema de 
Gestão de Manutenção, que deverá ser utilizado por meio do 

cartão magnético do veículo e por senha pessoal e 

intransferível; 
 

r) revistar o interior do veículo ao término do serviço, a fim de 

verificar a existência de documentos e objetos esquecidos 
pelos usuários encaminhando-os ao Centro de Transportes; 

 

s) tratar a todos com cortesia e polidez, mantendo o equilíbrio 
emocional em qualquer situação no trânsito, não se 

envolvendo em discussões com outros motoristas ou 

pedestres, que possam resultar em risco para integridade física 
do usuário ou gerar danos ao veículo; 
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t) manter-se atualizado sobre as alterações das normas e regras 

de trânsito; 
 

u) não utilizar veículos oficiais da Secretaria do Meio Ambiente 

para serviços particulares, devendo comunicar ao Centro de 
Transportes ou, quando for o caso, ao dirigente da unidade 

detentora, qualquer ocorrência; 

 
v) acompanhar o carregamento de carga, conferindo a relação do 

material pelo qual será responsável, durante o transporte até o 

destino; 
 

w) observar os limites de velocidade estabelecidos no Código de 

Trânsito Brasileiro para circulação de veículos; 
 

x) na condução de veículos coletivos (que terão definido um 

ponto de partida e um ponto de chegada, não podendo o 
condutor parar em pontos intermediários para subida ou 

descida de usuários), verificar a utilização do cinto de 

segurança pelos usuários e trafegar com as portas fechadas; 
 

y) não se ausentar do veículo oficial antes de estacioná-lo em 

local permitido; 
 

z) comunicar ao Centro de Transportes ou, quando for o caso, ao 

dirigente da unidade detentora, eventuais atrasos no 
cumprimento das tarefas; 

 

aa) entregar ao Centro de Transportes ou, quando for o caso, ao 
dirigente da unidade detentora, a notificação de aplicação de 

multas; 

 
bb) permanecer e aguardar, no âmbito da sede, na sala dos 

motoristas (não ficando em grupos nas escadas, rampa, 

entrada dos prédios etc.); 
 

cc) encerrar as fichas de controle de tráfego, devidamente 

assinadas e preenchidas pelo usuário e o condutor, toda vez 
que chegar à Secretaria do Meio Ambiente; 

 

dd) zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, 
acessórios, sobressalentes, documentação e impressos; 

 

ee) ao término do serviço e/ou retorno de viagem, os veículos 
deverão ser recolhidos na garagem da Secretaria do Meio 
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Ambiente ou das unidades detentoras, observadas as regras 

deste documento e demais normas pertinentes. 

 
   Aos servidores autorizados a dirigir incumbe: 

 

a) conduzir conscientemente o veículo, obedecidas as suas 
características técnicas, observando as instruções deste 

manual; 

 
b) inspecionar o veículo antes da partida, as condições técnicas, 

os equipamentos, acessórios obrigatórios, a documentação do 

veículo e informar-se sobre o itinerário entre a partida e o 
destino para traçar a melhor rota para garantir segurança e 

rapidez, comunicando imediatamente o Centro de Transportes 

ou, quando for o caso, o dirigente da unidade detentora, caso 
seja constatada qualquer irregularidade; 

 

c) providenciar a manutenção preventiva do veículo (que se 
encontra contemplada no Sistema de Gestão de Manutenção e 

deverá ser utilizada por meio do cartão magnético do veículo e 

por senha pessoal e intransferível), sob pena de 
responsabilidade, compreendendo especialmente: 

 

- lubrificação; 
 

- lavagem e limpeza em geral; 

 
- reapertos; 

 

- cuidados com pneumáticos, baterias, acessórios e 
sobressalentes; 

 

- reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleo; 
 

d) preencher corretamente a ficha do controle de tráfego, não 

omitindo nenhum destino ou eventual parada, inclusive para 
alimentação e abastecimento, bem como informações relativas 

a horários de chegada e partida e quilometragem apontada no 

odômetro, defeitos verificados, multas e ocorrências durante o 
período de trabalho. A não observância do correto 

preenchimento sujeitará o motorista às penalidades 

pertinentes, após a devida apuração das responsabilidades 
disciplinar, civil e penal; 

 

e) apresentar documentação própria, bem como a do veículo, 
sempre que solicitadas pela autoridade policial; 
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f) dirigir corretamente o veículo obedecendo às disposições do 

regulamento do Código Nacional de Trânsito, às normas e 

regulamentos internos e locais, especialmente não estacionar 
em locais proibidos, faixas de pedestres e vagas para 

deficientes físicos e/ou idosos; 

 
g) não ingerir nenhuma espécie de bebida alcoólica, quando 

estiver em serviço; 

 
h) não entregar a direção do veículo sob sua responsabilidade a 

condutor não autorizado; 

 
i) não fumar no interior do veículo; 

 

j) não atender ou efetuar chamados de telefone celular, enviar ou 
ler mensagens de texto, ou qualquer outra atividade que cause 

distração, em trânsito; 

 
k) é vedado o transporte de pessoas estranhas aos quadros de 

servidores da Secretaria do Meio Ambiente, bem como outros 

servidores, sem a prévia autorização superior; 
 

l) prestar socorro às vítimas de acidentes; 

 
m) providenciar reparações de emergência durante o percurso, 

sendo que a manutenção a cargo do condutor limita-se ao uso 

das ferramentas do próprio veículo, bem como pelo Sistema de 
Gestão de Manutenção, que deverá ser utilizado por meio do 

cartão magnético do veículo e por senha pessoal e 

intransferível; 
 

n) revistar o interior do veículo ao término do serviço, a fim de 

que documentos e objetos não sejam esquecidos pelo servidor; 
 

o) manter o equilíbrio emocional em qualquer situação no 

trânsito, não se envolvendo em discussões que possam 
resultar em risco para integridade física do servidor ou gerar 

danos ao veículo; 

 
p) manter-se atualizado sobre as alterações das normas e regras 

de trânsito; 

 
q) não utilizar veículos oficiais da Secretaria do Meio Ambiente 

para serviços particulares, devendo comunicar ao Centro de 

Transportes ou, quando for o caso, ao dirigente da unidade 
detentora, qualquer ocorrência; 
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r) observar os limites de velocidade estabelecidos no Código de 

Trânsito Brasileiro para circulação de veículos; 

 
s) não se ausentar do veículo oficial antes de estacioná-lo em 

local permitido; 

 
t) entregar ao Centro de Transportes ou, quando for o caso, ao 

dirigente da unidade detentora, a notificação de aplicação de 

multas; 
 

u) encerrar as fichas de controle de tráfego, devidamente 

assinadas e preenchidas toda vez que chegar à sede da 
unidade; 

 

v) zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, acessórios, 
sobressalentes, documentação e impressos; 

 

w) ao término do serviço e/ou retorno de viagem, os veículos 
deverão ser recolhidos na garagem da Secretaria do Meio 

Ambiente ou das unidades detentoras, observadas as regras 

deste documento e demais normas pertinentes. 
 

   A todo e qualquer condutor caberá recolher o veículo à 

garagem da Secretaria ou das unidades detentoras após efetivar o seu 
integral abastecimento, independentemente do nível de combustível 

existente naquele momento de devolução. 
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9. SOLICITAÇÕES DE VEÍCULOS 
 

 

   A solicitação de veículos deverá ser feita por meio de 
formulário específico, disponibilizado on-line no sítio 

www.ambiente.sp.gov.br/ca. 

 
   Em casos excepcionais será admitida a solicitação em 

formulário impresso (modelo definido, ANEXO XXV - 5), a ser 

encaminhado ao Centro de Transportes ou, quando for o caso, à 
unidade detentora. 

 

   A solicitação deverá ser encaminhada ao Centro de 
Transportes com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas 

para serviços locais e 72 (setenta e duas) horas para viagens, salvo 

solicitações excepcionais decorrentes de emergências. 
 

   Nas demais unidades detentoras, o prazo indicado no 

item anterior será de 24 (vinte e quatro) horas para serviços locais e 
48 (quarenta e oito) horas para viagens, salvo solicitações 

excepcionais decorrentes de emergências. 

 
   O formulário de solicitação de veículo é documento 

imprescindível, pois, além de ser objeto de análise de auditorias, 
também é utilizado para definir o planejamento dos órgãos detentores, 

bem como, para a emissão da ficha de controle de trafego. 
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10. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA 
 

 

   O Sistema de Transporte Motorizado do Estado de São 
Paulo define a organização hierárquica das frotas e respectivas 

unidades. 

 
   Nesse sentido, o Grupo Central de Transportes 

Internos, da Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das 

Organizações, da Secretaria de Gestão Pública, e a Secretaria da 
Fazenda desenvolveram em plataforma web o Sistema de 

Administração de Frota – SAF (www.fazenda.sp.gov.br/SAF), que 

atualmente é o sistema utilizado no Estado. 
 

   Pela estrutura do sistema, a frota da Pasta é 

cadastrada de acordo com a organização estabelecida pelo sistema de 
transporte motorizado, sendo subdivida em unidades detentoras e 

garagens. 

 
   Referido sistema é gerenciado pelo órgão setorial da 

Pasta, que é o Centro de Transportes, do Departamento de 

Infraestrutura, da Coordenadoria de Administração ou pelos órgãos 
subsetoriais, que são os Institutos Florestal, Geológico e Botânico, a 

quem compete cadastrar e organizar toda a frota, inclusive com a 
criação de unidades e garagens, bem como de usuários. 

 

   A partir dessa organização, as unidades detentoras, 
por seus dirigentes, utilizam e alimentam o sistema, emitindo as 

necessárias fichas de controle de tráfego, bem como incluindo 

informações relativas aos abastecimentos e manutenção. 
 

   O acesso ao sistema é realizado pelos usuários 

cadastrados pelo órgão setorial, com a devida identificação (login e 
senha de acesso). 

 

   As principais ferramentas do SAF são: 
 

a) ficha de controle de tráfego – FCT; 

 
b) demonstrativo de consumo de combustíveis – DMCC; 

 

c) demonstrativo de gastos com veículos oficiais – DGVO. 
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10.1 Ficha de controle de tráfego  

 

   O impresso de controle de tráfego foi instituído pelo 
Grupo Central de Transportes Internos, da Unidade de 

Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da Secretaria de 

Gestão Pública, e atualmente é denominado ficha de controle de 
tráfego, sendo emitido pelo SAF no sítio da Secretaria da Fazenda. 

 

   O objetivo da FCT é formalizar a saída e o tráfego 
diário de veículos oficiais em serviço, efetuando-se o acompanhamento 

e o controle dos itinerários e ocorrências dos veículos em trânsito. 

 
   A utilização da FCT é obrigatória para todos os 

veículos da frota, principalmente para os veículos dos grupos de 

prestação de serviços. 
 

   Além do acompanhamento e controle das saídas, 

itinerários e ocorrências, a FCT é utilizada para comprovar a realização 
de viagem/deslocamento para fins de recebimento de diárias. 

 

   A emissão da FCT será realizada pelo dirigente da 
unidade detentora ou pelo servidor designado pelo dirigente, 

identificados no sistema pelo login e senha. 

 
   O preenchimento da FCT deverá ser realizado em 4 

(quatro) etapas, que seguem detalhadas na sequência: 

 
a) expedidor – emissão; 

 

b) condutor; 
 

c) usuário; 

 
d) expedidor – encerramento. 

 

Expedidor – emissão 
 

Os seguintes passos devem ser adotados pelo usuário 

do sistema, devidamente identificado: 
 

a) acessar no menu o tópico operações e, após, FCT; 

 
 

 

 
 



37 
 

b) clicar em incluir e na sequência preencher os campos: placa; 

condutor; local de apresentação; data e horário de 

apresentação; nome do usuário; cargo/função; setor; data e 
horário de partida. Importante ressaltar que os campos placas 

e condutor dispõem de relação predefinida, não sendo possível 

incluir informações que não constem da relação; 

 
 

 
 

 

 
 

 

c) após o preenchimento dos campos indicados, imprimir a FCT e 
assinar no campo expedidor, identificando com carimbo o 

nome do expedidor. 

 
   Se houver diversos usuários para a mesma saída do 

veículo, o responsável será o servidor de hierarquia superior ou aquele 

que se dirigir ao destino de percurso mais longo. 
 

   Ademais, se o impresso não for suficiente para anotar 

todos os destinos, o expedidor deverá emitir Folha de Continuação que 
se encontra disponível em ícone da própria FCT no SAF. 

 

Condutor 
 

   O condutor utilizará a FCT impressa, devidamente 

preenchida e assinada pelo expedidor e fará as anotações, 
manualmente, nos campos da tabela “o condutor preencherá”, 

relacionados ao itinerário e ocorrências. 
 

   Portanto, o condutor não fará uso do SAF. 

 
   Importante ressaltar que todos os itinerários 

realizados pelo condutor deverão constar no campo destino com os 

respectivos horários de chegada e partida, bem como com a marcação 
do odômetro (apenas da chegada ao destino).  
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   Além disso, para os casos de viagens/deslocamentos 

com mais de 1 (um) dia, o condutor deverá preencher também no 

campo destino a respectiva data. Exemplo: Regional Sorocaba – 
04/05/13. 

 
 
Usuário 

 

   O usuário utilizará a FCT impressa, devidamente 
preenchida e assinada pelo expedidor e condutor, e fará as anotações, 

manualmente, nos campos da tabela “o usuário preencherá”, no que 

diz respeito ao serviço prestado pelo condutor. 
 

   Portanto, o usuário, assim como o condutor, não fará 

uso do SAF. 
 

   O preenchimento dos campos pelo usuário e a 

aposição de sua assinatura em lugar próprio é de grande valia, pois, 
com ela, ao lado das anotações feitas, será possível verificar o uso do 

veículo pela pessoa mencionada, bem como avaliar o trabalho 

executado pelo condutor e as condições em que se encontra o veículo. 
Ademais, permitirá a verificação do cumprimento de seus deveres em 

caso de sinistro ou outra ocorrência. 

 
 

 

 
 

 

Expedidor - encerramento 
 

   Os seguintes passos devem ser adotados pelo usuário 
do sistema, devidamente identificado: 
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a) acessar no menu o tópico operações e, após, FCT; 

 

b) clicar no número da FCT, indicando o número e ano, 
possibilitando a visualização da FCT que apresentará situação 

ABERTA; 

 
c) clicar no ícone encerrar FCT e preencher os campos: data de 

retorno, horário de retorno, odômetro de retorno; finalizar a 

operação clicando no ícone salvar; 
 

d) se houver abastecimento clicar no ícone incluir abastecimento 

da FCT e preencher os campos: data do abastecimento, litros 
abastecidos; valor do abastecimento e n° da autorização de 

abastecimento. 

 
   Finalizadas essas etapas a situação da FCT constará 

na SAF como FECHADA e o expedidor deverá finalizar a FCT impressa 

preenchendo os campos: data do retorno, horário do retorno, 
odômetro do retorno e total de Km rodado. Além disso, deverá 

preencher os campos da tabela “o expedidor preencherá quando do 

retorno do veículo”. 
 

   A FCT deverá ser encerrada sempre que o 

atendimento da demanda ou do usuário for concluído - o que, em 
regra, se dá no mesmo dia ao da emissão FCT - quando o veículo 

retornar à sede da unidade detentora. 

 
   A FCT permanecerá aberta, excepcionalmente, quando 

em viagens com pernoites fora da sede da unidade detentora. Neste 

caso, deverá ser encerrada quando do retorno à sua sede. 
 

Excepcionalidade da FCT – não utilização do sistema 

 
   Como mencionado acima, a regra para a emissão da 

FCT é a utilização de sistema próprio. 

 
   Caso seja verificado, por qualquer motivo, a 

impossibilidade de utilização do sistema, o seguinte regramento 

deverá ser observado (oriundo de exemplo obtido da Portaria 
Normativa FF/DE nº 205/2013, publicada na imprensa oficial em 13 de 

março de 2014): 

 
ROTINA N° 1 

PREENCHIMENTO DO “IMPRESSO DE CONTROLE DE TRÁFEGO” 

 
BLOCO 1: Indicação Geral 
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Quadro I: Identificação do órgão 
 

Item 01 – escrever, por extenso, o nome da Secretaria e, logo 

abaixo, o nome da Coordenadoria ou equivalente. 
 

Item 02 – escrever o nome da subfrota e o nome da cidade onde 

o veículo está localizado.  
 

Quadro II: Autenticação mecânica 

 
   A autenticação mecânica se processará em lugar 

próprio, reservado para essa finalidade. Essa tarefa é de 

responsabilidade de servidor incumbido para esse fim, que seja 
porteiro, vigia, garagista, chefe de garagem, encarregado de tráfego 

ou o expedidor. 

 
Item 03 – Partida: o servidor incumbido deverá registrar, por 

meio de equipamento próprio, o horário de saída o veículo. 

 
Item 04 – Retorno: quando o veículo retornar e o condutor tiver 

devolvido o impresso, imediatamente deverá ser registrado o 

horário de retorno, em igual procedimento ao da partida.  
 

   Registre-se algumas observações: 

 

a) nos locais onde não exista equipamento adequado de 

autenticação mecânica, o preenchimento dos horários de 

partida e retorno poderá ser feito manualmente, com caneta 
esferográfica;  

 

b) nos locais como normas especificas de trabalho e de uso do 
veículo oficial, além da utilização do impresso padronizado, 

podem ser anexadas folhas adicionais como os dados julgados 

necessários e que permitam identificar as circunstâncias da 
operação. 

 

BLOCO 2: Numeração 
 

CONTROLE DE TRÁFEGO              (Decreto nº 979 de 23/01/1973) 
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   Deve-se: 

 

a) preencher o espaço reservado par o n° do impresso, a cada 
saída ou missão que o veículo realizar; 

 

b) a numeração será crescente, com renovação anual. Cada 
missão saída de veículo deve ter impresso e número 

diferentes; 

 
c) para um mesmo veículo nunca poderá existir mais de um 

impresso em aberto. A intercalação de usuários diferentes 

obrigará encerramento dom impresso anterior; 
 

d) a cada usuário corresponderá um impresso numerado; 

 
e) havendo diversos usuários para a mesma saída do veículo, 

será usuário responsável o servidor de hierarquia superior ou 

aquele que se dirigir ao destino de percurso mais longo; 
 

f) ocorrendo diversas missões do mesmo usuário e com o mesmo 

veículo, o impresso continuará em aberto até o cumprimento 
total das missões, inclusive para viagens. 

 

   Se o impresso não for suficiente para anotar todos os 
destinos, serão abertos novos impressos com a mesma numeração 

seguida das letras da ordem alfabética, conforme a necessidade.  

 
BLOCO 3: Identificação de uso 

 

 
 

Quadro I: Identificação do veículo 
 

Item 01 – Placa: indicar o número da placa ou prefixo do veículo. 
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Item 02 – Patrimônio: indicar o número do patrimônio (PI) do 

veículo. 

 
Item 03 – Tipo: indicar o tipo do veículo (sedan, perua, pick-up, 

caminhão, furgão etc.).  

 
Item 04 – Grupo: indicar o Grupo em que o veículo está 

classificado conforme os artigos 24 e 25 do Decreto nº 9.543, de 

1º- 3 - 77.  
 

Quadro II: Identificação do condutor e do usuário 

 
- Indicar o nome do condutor do veículo, em que o local deve o 

mesmo apresentar-se e a que horas. 

 
- Indicar por extenso, o nome de quem será o usuário, qual a sua 

função e qual a Unidade a que o mesmo pertence. 

 
* Observação: Desde que o veículo saia sem usuário, mais em missão 

designada, mencionar o nome da Unidade requisitante. 

 
Quadro III: Quilometragem 

 

Item 05 – Retorno: anotar a quilometragem marcada no 
hodômetro, quando o veículo já retornado definitivamente à 

garagem. 

 
* Observação: Havendo impressos complementares para relacionar 

diversos destinos, a anotação da quilometragem do retorno far-se-á 

no impresso original. 
 

Item 06 – Partida: anotar a quilometragem marcada no 

hodômetro, quando o veículo inicia a missão. 
 

Item 07 – Diferença: anotar a diferença de quilometragem 

encontrada entre os itens 05 e 06, no retorno do veículo. 
 

Quadro IV: Abastecimento 

 
Item 08 – Quantidade gasolina: anotar a quantidade de gasolina 

colocada no tanque do veículo. Se o veículo já estiver abastecido, 

prevalecerá a marcação feita no impresso anterior. 
 

Item 09 – Requisição: anotar o número da requisição em que se o 

solicita o abastecimento ou a complementação de gasolina com a 
sigla NF (Nota Fiscal). 
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Item 10 – Quantidade de óleo: anotar a quantidade de óleo 

colocada no veículo, observada a hipótese do item 08. 

 
Item 11 – Requisição: anotar o número da requisição em que se 

solicita o abastecimento ou a complementação de óleo com a sigla 

NF. 
 

Item 12 – Quantidade de diesel: anotar a quantidade de diesel 

colocada no veículo, observada a hipótese do item 08. 
 

Item 13 – Requisição: anotar o número da requisição em que se 

solicita o abastecimento ou a complementação de diesel, com a 
sigla NF. 

 

   Anote-se que sem a assinatura do expedidor o 
impresso não terá validade para a saída do veículo identificado no 

Quadro I. 

 
BLOCO 4: Anotações de Uso 

 

 
 

    O Bloco 4 refere-se ao serviço prestado ao 

usuário. Nele devem ser feitas anotações simples sobre a linha 
pontilhada, quanto à apresentação do veículo, local e horário.  

 

    Em caso de nova apresentação, o usuário deverá 
indicar as circunstancias, dia hora e local.   

 

    No espaço seguinte o usuário encontra a 
oportunidade de ser pronunciar sobre o estado e sobre o desempenho 

do veículo. Também será bastante útil fazer referência à maneira com 
que o condutor se comportou na direção do veículo durante a missão 
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    Em caso de infração quanto ao sentido de 

direção (entrar em contramão), sinalização etc., o usuário estará 

prevenindo-se de futura responsabilidade pela infração, quando 
declarar as circunstâncias em que o fato ocorreu. 

 

    A assinatura do usuário em lugar próprio é de 
grande valia, pois com ela, ao lado das anotações feitas, será possível 

verificar o uso do veículo pela pessoa mencionada, bem como avaliar o 

trabalho executado pelo condutor e as condições em que se encontra o 
veículo. 

 

BLOCO 5: Participação do Condutor 
 

 
 

Quadro I: Anotações importantes 

 

Item 01 – Destino(s): O condutor deverá relacionar cada Unidade 
Administrativa visitada (ou localidade, em caso de viagem), 

quando a missão tiver o mesmo usuário. 

 
Item 02 – Horário- Chegada: Anotar o horário de chegada ao 

destino (ou de cada um dos destinos). 

 
Item 03 – Horário/Partida: anotar o horário de partida do destino 

(ou de cada um dos destinos) 
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Item 04 – Hodômetro: anotar a quilometragem registrada no 

hodômetro, assim que o veículo estacionar junto ao destino (ou 

aos destinos). 
 

Quadro II: Anotações preventivas 

 
    O condutor anotará os defeitos verificados, 

ruídos e mau funcionamento do veículo, durante o trajeto e 

cumprimento da missão. 
 

    O condutor fará observações sobre multas, 

irregularidades e acidentes, devendo: 
 

a) multas: ocorrendo multas por parte da fiscalização do trânsito 

o condutor anotará a circunstância em que o fato se deu e sua 
causa; 

 

b) irregularidades: a anotação solicitada refere-se à anormalidade 
que contrariem o Regulamento do Código Nacional de Trânsito, 

portarias e normas expedidas pela Administração; 

 
c) acidentes: indicar a ocorrência de acidente com o veículo e as 

circunstâncias, em relatório próprio que deverá acompanhar o 

“Impresso de Controle de Tráfego”. 
 

* Observação: Não sendo suficiente o espeço reservado para as 

anotações exigidas poderá ser anexado folha complementar. 
 

   Assinatura do condutor: após o preenchimento 

necessário o condutor deverá assinar, no lugar próprio, antes de 
devolver o impresso ao responsável na garagem. 

 

BLOCO 6: Encerramento 
 

 
 

   Após o cumprimento da missão e devolução do 
impresso ao responsável na garagem, o expedidor procederá à 
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verificação dos tópicos 1 e 2 do Bloco 6, constatando a participação ou 

não do usuário e do condutor no preenchimento dos Blocos 4 e 5. Se 

encontrar qualquer irregularidade nesse preenchimento, deverá fazer 
uma observação no próprio impresso. 

 

   No tópico 3 o expedidor anotará o resultado 
encontrado no item 07- diferença, do Bloco 3, bem como resultado 

encontrado entre a primeira anotação do item 02 – Chegada e a 

ultima anotação do item 03-partida, do Bloco 5. 
 

   Assinatura do expedidor: depois de preencher os 

tópicos 1,2 e 3, o expedidor aporá sua assinatura, encerrando a 
movimentação do impresso. 

 

ROTINA N° 2 
PREENCHIMENTO DA “FOLHA DE CONTINUAÇÃO” 

 

BLOCO 1 : Numeração 
 

FOLHA DE CONTINUAÇÃO -  CONTROLE DE TRAFEGO Nº 1 

 
   O expedidor, ao liberar o veiculo para o “pool”, 

deverá: 

 
a) anexar a “Folha de Continuação” ao “Impresso de Controle de 

Trafego”; 

 
b) Numerar a “Folha de Continuação” com o mesmo numero 

“Impresso de Controle de Trafego” ao qual foi anexada. 

 
   O expedidor ao encerrar o serviço, deverá: 

 

a) se houver na “Folha de Continuação” observações de usuários, 
anotar na parte correspondente do “Impresso de Controle de 

Trafego”(Bloco 6); 

 
*Observação: Ver “Folha Continuação”. 

 

b) encerrar o “Impresso de Controle de Trafego” de acordo com 
as instruções próprias deste impresso.  

 

BLOCO 2: Identificação de uso 
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   O condutor, ao ser designado para operar no “pool”, 
deverá anotar o “Impresso de Controle de Trafego” o horário de saída 

da garagem e de sua chegada ao local do “Pool”, bem como a 

quilometragem registrada no hodômetro. 
 

   Ao iniciar a operação “pool”, já utilizando-se da “Folha 

de Continuação”, devera identificar o usuário responsável e anotar sua 
fundação. 

 

   Durante a operação ”pool” deverá anotar na “Folha de 
Continuação” cada destino, horário de partida e de chegada e 

quilometragem registrada no hodômetro. 

 
   Ao encerrar a operação “pool” deverá anotar no 

“Impresso de Controle de Trafego” o horário de saída do local do 
“pool” e sua chegada à garagem; bem como, a respectiva 

quilometragem registrada no hodômetro. 

 
BLOCO 3: Anotações de uso 

 

 
 

   O usuário responsável pelo veiculo devera fazer as 

observações que julgar oportunas e assinar “Folha de Continuação”; 

 
   Os demais usuários podem, também, fazer 

observações, desde que assinem a “Folha de Continuação”: 

 
a. a “Folha de Continuação” é formada por 6 (seis) quadros 

iguais; 
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b. o condutor e o usuário deverão utilizar somente um quadro 

para cada saída de veiculo; 

 
c. ao termino da operação “pool” a “Folha de Continuação” será 

encerrada, ainda que não totalmente preenchida; 

 
d. havendo mais de 6 (seis) saídas utilizar outra “Folha de 

Continuação” mantendo o mesmo numero anterior; 

 
e. escrever no rodapé do impresso “continua”. 

 
“Autorização (Artigo 66 do Decreto nº 9543,de1/3/1977) 

 

 

O veiculo __________ tipo __________ cor __________ placa nº 

__________ Grupo __________ frota __________ está autorizado a 

trafegar fora da sede do órgão detentor, em dias não uteis e fora do 

período normal de trabalho, em face do disposto nos incisos I, II e III, do 

artigo 66, Decreto nº9.543/77, sem prejuízo da fiscalização do Grupo 

Central de Fiscalização de Veículos Oficiais – GCEFIVO. 

 

Esta AUTORIZAÇÃO só é valida até __/__/__ e quando acompanhada do 

impresso de controle de trafego de saída do veiculo. 

 
______________________________, __ de __________ de ____ 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo do emitente” 

 
10.2 Demonstrativo de consumo de combustíveis – DMCC  

 
   O órgão setorial da frota tem a incumbência de 

apresentar, mensalmente, junto ao Grupo Central de Transportes 

Internos, o Demonstrativo de Consumo de Combustíveis – DMCC. 

 

   Com a implantação do SAF, as informações para a 

apresentação do citado DMCC são obtidas junto ao referido sistema. 
No entanto, para que o DMCC possa ser gerado, faz-se necessário que 

as unidades detentoras alimentem adequadamente o sistema com os 

dados sobre o abastecimento dos veículos. 
 

   Nesse sentido, a orientação de que os abastecimentos 

sejam incluídos quando do encerramento das respectivas FCT’s é de 
extrema importância, pois o DMCC é gerado com as informações de 

quilometragem percorrida e abastecimentos realizados durante o mês. 

 
   Vale lembrar que o prazo para a apresentação do 

DMCC, junto ao GCTI, encerra-se no 5° dia útil do mês subsequente 

ao mês de referência. 
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10.3 Demonstrativo de gastos com veículos oficiais – DGVO  

 

   Outra incumbência do órgão setorial da frota é 
apresentar semestralmente, junto ao Grupo Central de Transportes 

Internos, o Demonstrativo de Gastos com Veículos Oficiais – DGVO. 

 
   Com a implantação do SAF, as informações para a 

apresentação do citado DGVO são obtidas junto ao referido sistema. 

 
   No entanto, para que o DGVO possa ser gerado, faz-se 

necessário que as unidades detentoras alimentem adequadamente o 

sistema com os dados sobre as manutenções dos veículos, sejam elas 
preventivas ou corretivas. 

 

   Considerando que, atualmente, há, no âmbito desta 
Pasta, sistema de gestão de manutenção de veículos, é extremamente 

importante que, ao final de cada ordem de serviço e de posse da 

devida Nota Fiscal, a unidade detentora inclua as informações no SAF, 
observando as seguintes etapas através de usuário do sistema 

devidamente identificado: 

 
a) acessar no menu o tópico operações e, após, manutenção de 

veículos; 

 
 

 

 
 

 

b) em seguida, escolher o mês e o ano de referência 
(considerando a data da emissão da nota fiscal) e clica no 

ícone incluir;  

 
 

 

 
 

 

 
 

c) o SAF disponibilizará uma ficha denominada “controle de 

manutenção de veículos”, que deverá ser preenchida até o 
campo placa do veículo. Após, clicar no ícone salvar; 
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d) finalizado o preenchimento da ficha “controle de manutenção 
de veículos”, o usuário do sistema deverá clicar no ícone incluir 

item e preencher todos os serviços realizados e respectivos 

valores, até totalizar o valor da nota fiscal. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
    

 

 
Importante ressaltar que se o serviço foi realizado em 

oficina que não consta do rol do sistema, o usuário deverá cadastrá-la. 

 
   Finalizadas as etapas, a manutenção do veículo terá 

sido devidamente incluída no SAF e estará disponível para a geração 

do DGVO ao final do semestre. 
 

   Vale lembrar que o prazo para a inclusão dos dados de 

manutenção no SAF encerra-se no 5° dia útil do mês subsequente ao 
da realização da manutenção/data da nota fiscal. 
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11. SISTEMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO E DE 

COMBUSTÍVEIS 
 

 

   Atualmente, a Pasta conta com contratação de 
serviços de gerenciamento de manutenção e de combustíveis por meio 

de cartão magnético. 

 
   Trata-se de um sistema de autogestão, em plataforma 

web, disponibilizado a todas as unidades detentoras de veículos e 
subdivididas em centros de custos. 

 

   Cada unidade conta com usuários do sistema, 
devidamente identificados por login e senha, que gerenciam os 

abastecimentos e as manutenções visando o bom funcionamento da 

frota da unidade. 
 

   O sistema disponibiliza cartão para cada um dos 

veículos, com limites pré-definidos pelo órgão setorial da Pasta. 
 

   Além disso, todos os motoristas e condutores possuem 

identificação pessoal por matrícula e senha, possibilitando aos 
gestores identificar, por meio das ferramentas e relatórios do sistema, 

os usuários e as eventuais inconsistências. 
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12. INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR  
 

 

   Desde o ano de 2010 até janeiro/2014, todos os 
veículos licenciados no Município de São Paulo, de acordo com a 

Portaria nº 147/SVMA-G/2009, deveriam realizar a Inspeção 

Ambiental Veicular. 
 

   O artigo 4º da aludida portaria estabelecia que: 

 
“Art. 4º - Para os veículos de todos os tipos, as inspeções 

referentes ao ano exercício deverão ser realizadas com 

antecedência de até 90 (noventa) dias da data limite para o 

licenciamento, sendo que o agendamento para a inspeção será 

liberado 120 dias antes da data limite para o licenciamento”. 

 
   Considerando que toda a frota da Pasta é registrada e 

licenciada no Município de São Paulo, todas as unidades detentoras 

estavam sujeitas à regra estabelecida pela municipalidade. 
 

Portanto, cada unidade detentora efetuava o 

agendamento da inspeção ambiental veicular através do site, uma vez 
que os veículos oficiais eram isentos do pagamento de tarifa de 

inspeção. 

 
   Porém, o contrato com a empresa Controlar foi 

rescindido pela Prefeitura, e a inspeção ambiental veicular está 

suspensa até que haja nova e eventual contratação. 
 

   De qualquer forma, assim que nova empresa for 

contratada (se o for), a inspeção deverá retornar e esclarecemos que 
está prevista na mesma norma, a possibilidade de isenção da 

inspeção ambiental veicular para os veículos oficiais licenciados no 

Município de São Paulo e que prestam serviços exclusivamente em 
outros Municípios do Estado de São Paulo. Para tanto, deverão seguir 

os termos da Portaria nº 155/SVMA-G/2009. 

 
   Vale lembrar que a solicitação de isenção é realizada 

pelo órgão setorial da frota junto à municipalidade, mas cabe à 
unidade detentora informar quais os veículos que se enquadram na 

regra da Isenção. 

    
   Cabe ao órgão setorial da frota efetuar a inspeção 

veicular junto à empresa habilitada pela municipalidade, observados 

os prazos e condições estabelecidos para tanto. 
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13. ISENÇÃO DE PEDÁGIO  
 

 

   Os veículos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, da Administração Pública Direta e Autárquica, inclusive 

Fundações de Direito Público, do Estado de São Paulo estão isentos de 

pagar tarifas de pedágio nas rodovias sob jurisdição da ARTESP, 
conforme Portaria ARTESP nº 24, de 7 de dezembro de 2004, bem 

como nas rodovias federais concedidas, conforme Resolução ANTT nº 

3.916, de 18 de outubro de 2012. 
 

   Para tanto, os condutores deverão apresentar o cartão 

de pedágio alocado dentro de cada um dos veículos oficiais da SMA. 
 

   Os cartões de isenção de pedágio devem ser obtidos 

pelo órgão setorial da frota, junto a ARTESP, no início de cada 
exercício, e enviados às unidades detentoras até o dia 30 de janeiro de 

cada ano. 

 
   No caso de veículos novos, a obtenção do cartão de 

isenção ocorrerá quando o veículo estiver devidamente cadastrado 

junto ao GCTI, bem como contar com toda a documentação de 
trânsito. 

 
   Importante ressaltar que a isenção de pedágio se 

aplica somente às rodovias administradas pela ARTESP. Portanto, 

aquelas que estão sob a concessão do DER ou DERSA não estão 
isentas da tarifa do pedágio. 

 

   Neste caso, a unidade detentora deverá providenciar 
os recursos necessários para o pagamento ou o ressarcimento da 

despesa. 

 
   Vale lembrar que tanto o pagamento quanto o 

ressarcimento da despesa com pedágio dependerá da existência da 

disponibilidade de recurso. Dessa forma, cabe ao condutor verificar, 
previamente, junto à unidade detentora, se há recurso disponível. 
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14. RODÍZIO MUNICIPAL – SP 
 

 

   Conforme estabelece o Decreto Municipal nº 37.085, 
de 3 de outubro de 1997, somente os veículos elencados adiante não 

se enquadram no rodízio municipal (Município de São Paulo): 

 
a) de transporte coletivo e de lotação, devidamente autorizados a 

operar o serviço, motocicletas e similares, táxis, de transporte 

escolar e guinchos; 
 

b) os veículos empregados em serviços essenciais e de 

emergência, assim considerados: ambulâncias; policiamento, 
corpo de bombeiros, defesa civil e veículos militares 

devidamente identificados como tais; serviço funerário, água, 

luz, telefone, gás, trânsito, coleta de lixo e correio, 
devidamente identificados como tais; transporte de 

combustível e insumos diretamente ligados a atividades 

hospitalares; transporte de sangue e derivados, de órgão para 
transplante e de materiais para análises clínicas; transporte de 

material necessário a campanhas de saúde pública; transporte 

de combustível aeronáutico e ferroviário; transporte e 
segurança de valores; órgãos da imprensa; dirigidos por 

pessoas portadoras de deficiência ou por quem as transportem. 
 

   Os demais veículos, inclusive os oficiais devem 

observar rigorosamente a limitação de trânsito imposta. 
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15. DENÚNCIAS 
 

 

   Eventuais denúncias sobre uso irregular de veículos 
oficiais deverão ser encaminhadas ao Centro de Transportes, no e-

mail: transportes.sma@ambiente.sp.gov.br ou nos telefones (11) 

3133-3314, 3133-3325 ou 3133-4140. 
 

   Poderão ainda ser feitas na Ouvidoria da Pasta, em 

www.ambiente.sp.gov.br/a-secretaria/ouvidoria e também no Grupo 
Central de Fiscalização de Veículos Oficiais - GCEFIVO, da Casa Civil, 

através dos telefones (11) 2193-8692, 2193-8672, 2193-8354. 

 
   Isso tudo, sem prejuízo de outros canais que se 

apresentem disponíveis. 
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16. ACIDENTES 
 

 

   Nos casos de acidentes de trânsito sem vítima, 
envolvendo veículos oficiais, deverá o condutor adotar as seguintes 

providências: 

 
a) acionar a Polícia Militar para o imediato registro da ocorrência; 

 

b) se houver envolvimento de terceiros, colher os dados do 
condutor (nome, RG, endereço completo, telefone de contato 

etc.) e do veículo (marca, modelo, placa, ano, cor etc.); 

 
c) se o veículo contar com cobertura de seguro, acionar a 

companhia seguradora, solicitando serviço de socorro/guincho, 

removendo-o até a garagem da sede da unidade; 
 

d) registrar os dados da ocorrência na Ficha de Controle de 

Tráfego; 
 

e) elaborar relatório circunstanciado sobre a ocorrência, juntando 

cópia do Boletim de Ocorrência e da FCT, relatório fotográfico, 
e entregar ao dirigente da unidade detentora, a quem compete 

adotar as demais providências, como:  
 

- conserto do veículo;  

 
- requerer instauração de apuração preliminar;  

 

- encaminhar instauração de processo de indenização junto à 
companhia seguradora. 

 

   Se o acidente de trânsito tiver vítima, além das 
providências indicadas anteriormente, o condutor deverá: 

 

a) registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia (Polícia Civil); 
 

b) requerer a perícia do Instituto de Criminalística (Polícia Civil), 

para as vítimas e veículos envolvidos. 
 

   A ocorrência de acidente de trânsito envolvendo 

veículo oficial implica, obrigatoriamente, a instauração de apuração 
preliminar, para definir as responsabilidades do condutor ou do 

terceiro envolvido (civil, penal e administrativa), especialmente com 

vistas ao ressarcimento ao erário público pelos prejuízos causados. 
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   Registre-se que o conserto de veículo acidentado 

somente poderá ser autorizado após a certificação de que os reparos 

não influenciarão na apuração dos fatos. 



58 
 

17. SEGUROS 
 

 

17.1 Seguro DPVAT 
 

   Nos termos da legislação de trânsito, os veículos 

automotores terrestres, inclusive os oficiais, estão obrigados à 
contratação do Seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores Terrestres). 

 
   Tal seguro é contratado por meio de seguradoras, 

cabendo ao Centro de Transportes, do Departamento de 

Infraestrutura, da Coordenadoria de Administração, o controle e 
renovação anual dos seguros da frota. 

 

   No caso de acidente com vítimas fatais, danos 
permanentes (invalidez) ou lesões que gerem necessidade de 

cobertura de despesas médicas, referido seguro deverá ser acionado, 

observadas as regras da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. 

 

   As informações sobre o Seguro DPVAT encontram-se 
disponíveis no site www.dpvatsegurodotransito.com.br.  

 
17.2 Seguro geral 

 

   Os veículos da frota da Pasta, com exceção dos 
Institutos de Pesquisa e viaturas da Polícia Ambiental, poderão contar 

com seguro, que contempla socorro mecânico, guincho, reparação de 

danos ao veículo e ressarcimento por perdas e danos. 
 

   Na pasta de documentos de trânsito de cada veículo, 

há um cartão com os dados da companhia seguradora, bem como com 
os telefones para acionar os serviços contratados. 

 

   Toda vez que a companhia seguradora for acionada, 
para socorro mecânico ou guincho, é importante que o condutor 

registre o fato na Ficha de Controle de Tráfego, juntando a via da guia 

de atendimento da seguradora e sempre comunicando o dirigente da 
unidade detentora. 

 

   Nos casos de acidente envolvendo veículos oficiais 
segurados, o conserto do veículo ou a reparação por perda total será 

de responsabilidade da companhia seguradora. No entanto, isso não 

afasta a necessidade de instauração de procedimento de apuração 
preliminar para apurar as responsabilidades do condutor ou do terceiro 

http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/
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envolvido, podendo a companhia seguradora, se for o caso, valer-se 

do direito de regresso em face do responsabilizado. 

 
   Registre-se que a contratação de seguro decorre de 

decisão de conveniência e oportunidade da Administração. Com efeito, 

a Secretaria não é obrigada a segurar os seus veículos e, se o faz, é 
porque há condições favoráveis para tanto. 
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18. ADIANTAMENTO 
 

 

   O único adiantamento existente nesta área é o 
adiantamento para despesas de transportes, que, atualmente é 

destinado somente para as unidades da Capital (para as unidades do 

interior do Estado, tal adiantamento fica vinculado à autorização do 
ordenador de despesas). 

 

   Este adiantamento poderá ser utilizado para 
ressarcimento de despesas com transporte público (ônibus urbano, 

trem, metro) e táxi, sempre obedecendo aos seguintes 

procedimentos: 
 

a) anteriormente à utilização, verificar junto ao Centro de 

Transportes, Núcleos Administrativos das Coordenadorias ou 
Núcleos Administrativos Regionais, a existência de 

adiantamento em período de execução; 

 
b) em caso positivo, primeiramente será analisada a possibilidade 

de utilização do transporte público, quando será entregue um 

vale no valor da passagem. Se não for possível, o valor do táxi 
será reembolsado (devendo, neste caso, ser apresentada a 

Nota Fiscal ou Recibo). 
 

   Para maiores explicações sobre adiantamento, 

verifique-se o Manual de Adiantamentos da SMA. 
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19. VEÍCULOS EM CONVÊNIO 
 

 

   A Administração Centralizada e as Autarquias poderão 
receber, para a execução de seus serviços, veículos em convênio.  

 

   Entende-se por veículos em convênio, aqueles que 
prestam serviços à administração pública, em razão de convênio, 

ajuste ou acordo firmado pelo Estado.  

 
   É vedado o recebimento, em convênio, de veículos de 

representação, classificados nos Grupos "Especial" e "A".   

 
   Esses veículos serão devolvidos ao concedente por 

ocasião do encerramento do convênio, ou, se ajustado for, poderá ser 

incorporado ao patrimônio do convenente. 
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20. EMPLACAMENTO  
 

 

   Os veículos de representação dos Grupos "Especial" e 
"A" destinados ao Governador, Vice-Governador e Secretários de 

Estado, usarão placas especiais de acordo com o Regulamento do 

Código Nacional de Trânsito. 
 

   As placas especiais terão as especificações constantes 

em regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, especialmente 
a Resolução nº 32, de 21 de maio de 1998.  

 

   Os veículos de representação do Grupo "B" e os 
veículos de prestação de serviços dos Grupos "S-1", "S-2", "S-3" e "S-

4", usarão placas brancas regulamentares. 



63 
 

21. OBSERVAÇÕES FINAIS  
 

 

  Casos omissos ou exceções serão tratados pela 
Coordenadoria de Administração, a quem caberá verificar a 

necessidade de oitiva do Grupo Central de Transportes Internos, da 

Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da 
Secretaria de Gestão Pública e da Chefia de Gabinete da Casa. 
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ANEXO I 
 

Lei n.º 705, de 7 de outubro de 1975 

 

Estabelece que o uso de veículos oficiais somente será permitido para os 

fins que indica 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - Vetado. 

 

Artigo 2º - O uso dos veículos oficiais, de representação e prestação de serviços, será permitido somente para os trabalhos 

relativos aos serviços administrativos e de representação dos Poderes Públicos a que pertencem. 

 
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 7 de outubro de 1975. 
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ANEXO II 
 

Decreto-Lei n.º 208, de 25 de março de 1970 

 

Dispõe sobre as frotas de veículos da Administração 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições que, por força do Ato Complementar n.º 47, de 7 de 

fevereiro de 1969, lhe confere o Artigo 2º, §1º do Ato Institucional n.º 5, de 13 de dezembro de 1968, 

 
Decreta: 

 

Artigo 1º- Em cada Unidade Orçamentária das Secretarias de Estado, nos Fundos Especiais e nas Autarquias haverá uma frota de 

veículos que será fixada por decreto. 

 

Artigo 2º - Denomina-se frota, para efeito deste decreto-lei, o conjunto, devidamente especificado, dos veículos necessários aos 

serviços das Unidades e entidades mencionadas no artigo anterior, em seus diferentes setores de atividade, classificados por 

grupos, segundo o uso a que se destinem. 

 
Artigo 3º- Ficam expressamente vedadas, desde que representem ampliação das frotas nos termos do artigo 1º: 

I- as aquisições de veículos; 

II- as locações de veículos particulares, ressalvados os destinados ao atendimento das necessidades eventuais; 

III- a inscrição de veículos de propriedade de servidores, para uso público, mediante retribuição pecuniária. 

 

Artigo 4º- Para fins de administração e controle, as frotas de veículos poderão ser divididas em subfrotas. 

 

Artigo 5º- As frotas e subfrotas serão geridas, na Administração Centralizada, pelos órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos Transportes Internos Motorizados. 

 
Artigo 6º- As aquisições de veículos destinados ao uso da Unidades da Administração centralizada, inclusive dos Fundos Especiais, 

serão efetuadas centralizadamente. 

 

Artigo 7º- Efetivada a aquisição de veículos destinados à substituição, o que for substituído será imediatamente arrolado como 

excedente e posto à disposição do órgão competente para os fins de venda ou doação na forma da lei. 

 

Artigo 8º- É vedado: 

I- ceder, a qualquer título, veículos oficiais, arrolados como excedentes, a órgãos da própria Administração Centralizada ou 

Descentralizada; 
II- ceder, em comodato, veículos oficiais a entidades públicas ou particulares; 

III- doar veículos de representação; 

IV- autorizar a reparação de veículos não oficiais em oficinas da Administração Centralizada ou Descentralizada. 

 

Artigo 9º- O uso dos veículos oficiais será disciplinado em regulamento. 

 

Artigo 10- Fica a Fazenda do Estado autorizada a alienar, por doação, os veículos já cedidos em comodato. 

 

Artigo 11- Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1970 
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ANEXO III 
 

Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977 

 

Reestrutura o Sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da Administração Pública Estadual 

 

PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 89 

da Lei n.º 9.717, de 30 de janeiro de 1967, 

 
Decreta: 

 

TITULO I 

Da estruturação do Sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados 

 

CAPÍTULO I 

Da Organização do Sistema 

 

Artigo 1º - O Sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados compreende os seguintes órgãos: 
I - órgãos centrais; 

II - órgãos setoriais; 

III - órgãos subsetoriais; 

IV - órgãos detentores. 

§ 1º - Os órgãos setoriais, subsetoriais e detentores serão definidos de conformidade com as necessidades e peculiaridades de cada 

Secretaria de Estado e do Gabinete do Governador. 

§ 2º - Não haverá, necessariamente, subordinação hierárquica entre os órgãos centrais, setoriais subsetoriais e detentores. 

 

Artigo 2º - Integram-se no sistema, os usuários e condutores de veículos oficiais. 

 
CAPÍTULO II 

Das Atribuições 

 

SEÇÃO  I 

Dos  Órgãos Centrais 

 

Artigo 3º - Aos órgãos centrais cabe desenvolver e executar a política do Governo para a Administração dos Transportes Internos 

Motorizados, no âmbito da Administração Centralizada e Autarquias. 

Parágrafo único - São órgãos centrais do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, o Departamento de 
Transportes Internos - DETIN, da Secretaria da Fazenda *(v. Decreto n.º 44.960 de 14/6/2.000), atuando como órgão normativo, 

e o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais - GCFIVO, da Casa Militar do Gabinete do Governador, atuando como órgão 

fiscalizador do uso do veículo. 

 

Artigo 4º - Ao Departamento de Transportes Internos incumbe: 

I - estudar e propor os critérios para classificação dos veículos,      segundo suas características técnicas e serviços a que se 

destinam; 

II - estudar e enquadrar os veículos de fabricação nacional, de acordo com seu tipo e marca, na classificação referida no inciso 

anterior; 

III - analisar as propostas de fixação, ampliação ou redução das quantidades fixadas para cada frota; 
IV - elaborar e analisar programas de complementação, renovação e readequação das frotas; 

V - analisar proposta de instalação, ampliação, extinção ou fusão de oficinas, postos de abastecimento ou de serviços; 

VI- elaborar normas relativas à administração dos transportes internos; 

VII - proceder a outros estudos tendo em vista o aperfeiçoamento do Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados; 

VIII - manter registros das quantidades fixadas e dos veículos oficiais e em convênio existentes em cada frota;  

IX - emitir parecer sobre requisições de compra de veículos e sobre a transferência de veículos de uma para outra Unidade 

Orçamentária; 

X - examinar, registrar e publicar as inscrições de veículos pertencentes a servidores, para uso em serviço público; 
XI - registrar os veículos locados em caráter não eventual; 

XII- manter controle dos veículos substituídos, de acordo com os programas de renovação e providenciar a alienação dos mesmos, 

diretamente ou através dos órgãos especializados; 

XIII - estudar e emitir parecer sobre propostas de transformação de  veículos para fins de mudança de grupo. 

 

Artigo 5º - Ao Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais incumbe: 

I - manter cadastro atualizado dos veículos oficiais e em convênio, de forma a poder identificar os órgãos detentores e os usuários; 

II - levantar dados e informações que facilitem a execução da fiscalização; 

III - fiscalizar o uso de veículos oficiais e em convênios; 

IV- manter controle de andamento dos processos relativos às irregularidades verificadas. 
 

SEÇÃO II 

Dos Órgãos Setoriais 

 

Artigo 6º - Aos órgãos setoriais cabe prestar os serviços relativos à administração das frotas fixadas para as Unidades 

Orçamentárias e Autarquias. 

Parágrafo único - Para os efeitos deste decreto as Autarquias equiparam-se às Unidades Orçamentárias. 

 

Artigo 7º - Aos órgãos setoriais, com relação à frota, incumbe: 
I - manter o registro dos veículos segundo a classificação em grupos previstos neste decreto; 

II - elaborar estudos sobre: 

a) alteração das quantidades fixadas; 

b) programações anuais de renovação; 

c) conveniência de aquisições para complementação da frota ou substituição de veículos; 

d) conveniência da locação de veículos ou da utilização, no serviço público, de veículos pertencentes a servidores; 

e) distribuição de veículos pelas subfrotas; 

f) criação, extinção, instalação e fusão de postos de serviços e oficinas; 

g) utilização adequada, guarda e conservação dos veículos oficiais e, se for o caso, em convênio; 



68 
 

h) conveniência de seguro geral; 

i) conveniência do recebimento de veículos mediante convênio. 

III - instruir processos relativos à autorização: 

a) para servidor legalmente habilitado dirigir veículos oficiais; 

b) para servidor usar veículo de sua propriedade, em serviço público, mediante retribuição pecuniária. 

Parágrafo único - As subfrotas das Autarquias serão definidas de acordo com as peculiaridades de suas estruturas. 

 

SEÇÃO III 

Dos Órgãos Subsetoriais 

 
Artigo 8º - Aos órgãos subsetoriais, com relação às subfrotas, incumbe: 

I - manter cadastro: 

a) dos veículos oficiais, registrando, com relação aos mesmos: 

1. marca, tipo e modelo; 

2. número do “chassi”, do certificado de propriedade, da placa ou prefixos e do patrimônio; 

3. órgão detentor; 

4. preço da aquisição; 

5. despesas com reparação e manutenção. 

b) dos veículos de servidores autorizados a prestar serviço público, mediante retribuição pecuniária; 
c) dos veículos locados em caráter não eventual; 

d) dos veículos em convênio. 

II - providenciar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e, se autorizado, o 

seguro geral; 

III - elaborar estudos sobre: 

a) distribuição de veículos pelos órgãos detentores e alteração das quantidades distribuídas; 

b) substituição de veículos oficiais. 

IV - verificar, periodicamente, o estado dos veículos oficiais, em convênio e locados; 

V - efetuar ou providenciar a manutenção de veículos oficiais e, se for o caso, de veículos em convênio. 

§1º - Para os fins e efeitos deste decreto, manutenção é o conjunto de operações que visam a conservar as viaturas oficiais em 
perfeito estado de funcionamento e de eficiência. 

§2º- Sempre que se revelar desaconselhável a criação de órgãos subsetoriais para execução de serviços relativos a determinada 

subfrota esses encargos serão atribuídos ao órgão setorial. 

 

SEÇÃO IV 

Dos Órgãos Detentores 

 

Artigo 9º - Aos órgãos detentores, com relação aos veículos que lhes forem distribuídos, incumbe: 

I - elaborar estudos sobre a distribuição dos veículos oficiais e em convênio pelos usuários;    
II - guardar os veículos; 

III - promover o emplacamento e o licenciamento; 

IV - elaborar escalas de serviço; 

V- providenciar manutenção restrita, compreendendo especificamente: 

a) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleo; 

b) lubrificação, lavagem e limpeza; 

c) cuidados com baterias, pneumáticos, acessórios; 

d) pequenas reparações e ajustes. 

VI - executar os serviços de transporte interno; 

VII - realizar o controle de uso e das condições do veículo, através de: 
a) registro de ocorrências; 

b) registro de saída e entrada; 

c) registro de quilometragem percorrida e gasolina consumida; 

d) elaboração de relatórios e quadros estatísticos; 

e) preenchimento de impressos e fichas diversas; 

f) registro de ferramentas, acessórios, sobressalentes e controle de substituição de peças e acessórios. 

Parágrafo único - Para os fins e efeitos deste decreto, entende-se por reabastecimento o recompletamento do combustível, do óleo 

no “cárter”, de água no sistema de refrigeração e de ar nos pneumáticos. 

 
SEÇÃO V 

Dos Usuários 

 

Artigo 10 - Ao usuário incumbe: 

I - fiscalizar: 

a) a exatidão do itinerário percorrido; 

b) a correção de atitudes e habilidades do condutor; 

c) a fiel observância às disposições contidas no Regulamento do Código Nacional de Trânsito; 

d) o estado do veículo. 

II - obedecer às normas que regulam o uso do veículo oficial; 
III - preencher e assinar: 

a) relatórios de ocorrências; 

b) impresso de controle de tráfego; 

c) outros impressos pertinentes. 

§1º - A responsabilidade do usuário, definida neste artigo, limita-se ao período em que o carro ficar à sua disposição. 

§2º- Aos usuários, quando fora da sede do órgão detentor, caberão as atribuições previstas nos incisos II e V do artigo 9º. 

§3º- Para os fins do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados entende-se por usuário, o servidor ou não, 

que quando em serviço público e em razão do serviço público, deva se utilizar de veículo oficial para deslocamento. *(acrescentado 

através do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 
 

SEÇÃO VI 

Dos Condutores 

 

Artigo 11 - Aos condutores incumbe: 

I - inspecionar o veículo antes da partida e durante o percurso; 

II - requisitar ou providenciar a manutenção preventiva do veículo, compreendendo especialmente: 

a) lubrificação; 

b) lavagem e limpeza em geral; 
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c) reapertos; 

d) cuidados com pneumáticos, baterias, acessórios e sobressalentes; 

e) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleo. 

III - dirigir corretamente o veículo obedecendo às disposições do Regulamento do Código Nacional de Trânsito e as normas e os 

regulamentos internos e locais; 

IV - efetuar reparações de emergência durante o percurso; 

V - prestar assistência necessária em casos de acidentes; 

VI - zelar pelo veículo, inclusive cuidar das ferramentas, acessórios, sobressalentes, documentação e impressos; 

VII - preencher o impresso de controle de tráfego e outros relativos ao uso e defeitos mecânicos do veículo, inclusive de acidentes. 

Parágrafo único - A manutenção a cargo do condutor limita-se ao uso das ferramentas e do equipamento do próprio veículo. 
 

CAPÍTULO III 

Da Designação e da Competência dos Dirigentes 

 

SEÇÃO I 

Dos Dirigentes de Órgão Central 

 

Artigo 12 - Ao Diretor do Departamento de Transportes Internos compete: 

I - aprovar pareceres sobre requisições de compra e transferências de veículos, originárias das Unidades Orçamentárias e das 
Autarquias; 

II - aprovar o registro de inscrição para uso em serviço público, de veículo pertencente a servidor; 

III - aprovar registro de locação de veículos que não tenha caráter eventual; 

IV - aprovar o enquadramento de marcas e tipos de veículos na classificação vigente; 

V- submeter, através dos superiores hierárquicos, ao Governador, os expedientes relativos à fixação, ampliação ou redução das 

quantidades de veículos fixadas para cadafrota; 

VI - autorizar a instalação, ampliação, extinção ou fusão de oficinas, postos de abastecimento ou de serviço; 

VII - aprovar parecer sobre transformação de veículos para fins de mudança de grupo. 

 

Artigo 13 - Ao Diretor do Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais compete representar sobre as irregularidades verificadas 
no uso do veículo oficial e em convênio. 

 

SEÇÃO II 

Dos Dirigentes de Pasta 

 

Artigo 14 - Aos Secretários de Estado, em relação às frotas, compete: 

I - encaminhar aos órgãos centrais proposições relativas : 

a) a fixação, alterações e programa anual da renovação das frotas; 

b) à criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas. 
II - baixar normas no âmbito da Pasta, para as frotas, oficinas e garagens. 

 

SEÇÃO III 

Dos Dirigentes de Frota 

 

Artigo 15 - O dirigente responsável pela frota é sempre o dirigente da Unidade Orçamentária para a qual a mesma foi fixada. 

 

Artigo 16 - Aos dirigentes de frota compete: 

I - propor ao Secretário de Estado: 

a) a fixação, as alterações e o programa anual de renovação da frota; 
b) a criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas. 

II - encaminhar aos órgãos centrais: 

a) pedidos de aquisição de veículos; 

b) correspondência pertinente; 

c) o pedido de registro do veículo de servidor e de veículo locado para prestação de serviço público; 

d) uma via da ficha cadastro do veículo em convênio e as variações ocorridas no Grupo; 

e) o Quadro Demonstrativo da Frota – “QDF”; 

f) dados e características dos veículos adquiridos. 

III - distribuir veículos pelas subfrotas; 
IV - decidir sobre a conveniência da compra de veículos, da locação em caráter não eventual ou da utilização do veículo de 

servidores para prestação de serviço público; 

V - decidir sobre a conveniência do seguro geral; 

VI - autorizar o usuário a dirigir veículo oficial, observada a legislação vigente; 

VII - autorizar servidor a usar veículo de sua propriedade no serviço público, mediante remuneração, arbitrando a quilometragem; 

VIII - baixar normas, no âmbito da frota, sobre uso, guarda e conservação de veículos oficiais e, quando for o caso, de veículos em 

convênio. 

 

SEÇÃO IV 

Dos  Dirigentes de Subfrota 
 

Artigo 17 - O dirigente da subfrota será sempre o dirigente responsável pela Unidade de Despesa para a qual a mesma for 

destinada. 

 

Artigo 18 - Aos dirigentes de subfrota compete: 

I - distribuir os veículos pelos órgãos detentores; 

II - decidir sobre: 

a) conveniência de execução de reparos; 

b) escalas de revisão geral e de inspeções periódicas; 
c) o pagamento relativo ao uso do veículo de servidor autorizado a prestar serviço público. 

III - aprovar o julgamento de licitações para a execução de serviços de reparação; 

IV - propor ao dirigente da frota: 

a) alterações da subfrota; 

b) substituição de veículos oficiais; 

c) autorização para servidor usar veículo de passageiro de sua propriedade em serviço público. 

V - baixar normas no âmbito da subfrota; 

VI - zelar pela aplicação das normas gerais e internas sobre uso, guarda e conservação de veículos oficiais, em convênio e, quando 

for o caso, de veículos locados. 
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SEÇÃO V 

Dos Dirigentes de Órgão Detentor 

 

Artigo 19 - O dirigente do órgão detentor é sempre o dirigente da unidade que for designada como depositária dos veículos oficiais. 

 

Artigo 20 - Aos dirigentes do órgão detentor compete: 

I - distribuir os veículos pelos usuários e designar condutores; 

II - autorizar requisições de transportes; 

III - decidir sobre requisição de combustível, material de limpeza, acessórios e peças para pequenas reparações; 
IV - zelar pelo cumprimento das normas gerais e internas e fiscalizar a utilização adequada do veículo oficial, em convênio e 

locado; 

V - determinar a apuração de irregularidades; 

VI - atestar, para fins de pagamento, o uso de veículo de servidor no serviço público e de veículo locado em caráter não eventual. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS SETORIAIS E SUBSETORIAIS DO SISTEMA 

 

Artigo 21 - O Grupo Executivo da Reforma Administrativa - GERA, da Casa Civil, ouvido o Departamento de Transportes Internos - 
DETIN, proporá a estruturação ou reestruturação, por decreto, dos órgãos setoriais e subsetoriais do sistema, de cada Secretaria 

de Estado e Gabinete do Governador, mediante solicitação dos respectivos Secretários de Estado. 

 

Artigo 22 - As propostas a que alude o artigo anterior deverão ser instruídas com os dados abaixo, obedecidas as disposições e 

conceitos expressos neste decreto: 

I - a denominação e a composição das frotas, definidas com indicação das subfrotas e órgãos detentores que as integram, e das 

respectivas sedes; 

II - as quantidades de veículos necessários e existentes nas frotas por grupo de classificação, segundo este decreto;   

III - as quantidades de veículos existentes, destinados às subfrotas e órgãos detentores; 

IV - as garagens, oficinas e postos de serviço e órgãos de administração de transporte, existentes, inclusive localização, capacidade 
de atendimento, tipo de serviço que prestam e número de servidores; 

V - os órgãos setoriais, subsetoriais e detentores, julgados necessários e sua localização geográfica e subordinação. 

 

TÍTULO II 

Dos Veículos 

 

CAPÍTULO I 

Da Classificação 

 
Artigo 23 - Para efeito de destinação e uso, os veículos oficiais da Administração Centralizada e Autarquias serão classificados, 

quanto ao tipo e modelo, em duas categorias: 

I - veículos de representação; 

II - veículos de prestação de serviços. 

 

Artigo 24 - Os veículos oficiais de representação ficam classificados em três Grupos: “Especial”, “A” e “B”. 

§1º- Os veículos de representação do Grupo “Especial” serão, preferencialmente, de fabricação nacional e terão as seguintes 

características: tipo sedã, 4 (quatro) portas, cor escura, de preferência preta, versão mais luxuosa da linha e capacidade para 5 

(cinco) ou mais pessoas. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

§2º- Os veículos de representação do Grupo “A” serão, preferencialmente, de fabricação nacional e terão as seguintes 
características: tipo sedã, 4 (quatro) portas, cor escura, de preferência preta, versão intermediária de luxo da linha e capacidade 

para 5 (cinco) ou mais pessoas. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

§3º- Os veículos de representação do Grupo “B” serão, preferencialmente, de fabricação nacional e terão as seguintes 

características: tipo sedã, 4 (quatro) portas, cor escura, de preferência preta, versão básica da linha e capacidade para 5 (cinco) ou 

mais pessoas. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

 

Artigo 25 - Os veículos oficiais de prestação de serviços ficam classificados em quatro Grupos: “S-1”, “S-2”, “S-3” e  “S-4”. 

§1º- Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-1” serão, preferencialmente, de fabricação nacional e terão as seguintes 

características: tipo sedã ou “hatchback”, 2 (duas), 3 (três), 4 (quatro) ou 5 (cinco) portas, versão básica da linha e capac idade 
para 4 (quatro) ou mais pessoas, destinados ao transporte exclusivo de passageiros. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 

41.108, de 22/8/96) 

§2º - Os  veículos de prestação de serviços do Grupo “S-2” serão preferencialmente, de fabricação nacional, versão básica da linha 

e adequados ao transporte misto de cargas leves e de passageiros. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 

22/8/96) 

§3º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-3” serão, preferencialmente, de fabricação nacional, carroceria aberta e 

adequados ao transporte de carga média e pesada acima de 2 (duas) toneladas. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 

41.108, de 22/8/96) 

§4º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-4” serão, preferencialmente, de fabricação nacional e compreendem as 

viaturas de policiamento com equipamento externo de som e luz intermitente, jipes em geral, ambulâncias, furgões, ônibus, 
microônibus, guinchos e os veículos com características especiais, destinados à prestação de serviços específicos. *(alteração feita 

pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

 

Artigo 26 - Ficam vedadas as aquisições e recebimentos, em doação, de veículos de representação, para transformação e 

adaptações para o Grupo “S-4”. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

§1º- As disposições contidas no “caput” aplicam-se, também, aos veículos de representação que se encontrem em operação. 

*(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108, de 22/8/96) 

§2º- Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos a serem adquiridos pelas Polícias Militar e Civil, destinados exclusivamente 

ao policiamento ostensivo, havendo necessidade de justificativa para sua aquisição. *(alteração feita pelo Artigo 1º do Decreto n.º 
41.108, de 22/8/96) 

 

Artigo 27 - O veículo de servidor a ser inscrito para prestação de serviço público, independentemente de marca ou tipo, ocupará 

vaga no Grupo “S-1”  ou  “S-2”, segundo legislação específica. 

 

Artigo 28 - O veículo locado ocupará vaga no grupo de veículo oficial que corresponda às suas características. 

 

Artigo 29 - Os veículos que prestam serviços à Administração Centralizada e Autarquias, em razão de convênio, ajuste ou acordo 

firmado pelo Estado, independentemente de tipo ou marca, constituem o Grupo “Convênio”, não definido numericamente. 
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Artigo 30 - O enquadramento dos tipos e marcas de veículos, nas especificações definidas neste decreto, será procedido pelo 

Departamento de Transportes Internos - DETIN. 

Parágrafo único - O enquadramento será revisto e atualizado, mediante solicitação do fabricante ao Departamento de Transportes 

Internos -  DETIN, sempre que surgirem novos tipos e marcas de veículos no mercado. 

 

CAPÍTULO II 

Das Frotas 

 

Artigo 31 - Em cada Unidade Orçamentária, das Secretarias de Estado e nas Autarquias, haverá uma frota de veículos que será 
fixada por decreto. 

 

Artigo 32 - Denomina-se frota, par efeito deste decreto, o conjunto, devidamente especificado e quantificado, dos veículos 

classificados em grupos e necessários aos serviços das Unidades  Orçamentárias e das Autarquias, em seus diferentes setores de 

atividades. 

 

Artigo 33 - Ficam expressamente vedadas, desde que representem ampliação das frotas fixadas: 

I - as aquisições de veículos; 

II - as locações de veículos, em caráter não eventual; 
III- a inscrição de veículos de propriedade de servidores, para uso no serviço público, mediante retribuição pecuniária. 

 

Artigo 34 - Para fins de administração e controle, as frotas de veículos poderão ser divididas em subfrotas. 

 

Artigo 35 - Denomina-se subfrota parte da frota necessária aos serviços de uma ou mais Unidades de Despesa, em seus diferentes 

setores de atividades. 

 

Artigo 36 - As frotas e subfrotas serão geridas, na Administração Centralizada, pelos órgãos integrantes do Sistema de 

Administração dos transportes Internos Motorizados. 

 
Artigo 37 - É  vedado: 

I - ceder, a qualquer título, veículos oficiais arrolados como excedentes, a órgãos da Administração Centralizada e Descentralizada; 

II - ceder ou receber, em comodato, veículos oficiais; 

III - doar veículos de representação; 

IV - autorizar a reparação de veículos não oficiais em oficinas da Administração Centralizada ou Autarquias. 

Parágrafo único - A proibição do inciso III não se aplica às doações feitas ao Fundo de Assistência Social do Palácio do Governo. 

 

CAPÍTULO III 

Da Aquisição e do Arrolamento 
 

Artigo 38 - As aquisições de veículos, destinados ao uso das Unidades da Administração Centralizada, serão efetuadas, a nível de 

frota, centralizadamente. 

Parágrafo único- É facultado às Autarquias adquirirem, centralizadamente, os veículos destinados a seu uso. 

 

Artigo 39 - A aquisição e o arrolamento de veículo serão processados em impressos próprios a serem instituídos mediante Portaria 

conjunta do Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Secretaria da Fazenda e da Coordenadoria de Administração do 

Material - CAM, da Secretaria da Administração. 

 

Artigo 40 - As requisições de compra de veículos à Comissão Central de Compras do Estado – CCCE, obedecerão a legislação 
vigente e, em especial, o disposto neste decreto. 

 

Artigo 41 - Os pedidos de aquisição de veículos, destinados à substituição dos existentes, deverão indicar os que serão 

substituídos. 

 

Artigo 42 - Em cada exercício, no mínimo 20% (vinte por cento) das dotações orçamentárias destinadas à aquisição de veículos, 

serão utilizados para renovação das frotas. 

Parágrafo único - As aquisições de veículos deverão observar a programação contida no orçamento programa. 

 
Artigo 43 - Caso receba parecer contrário do Departamento de Transportes Internos nenhuma requisição de compra poderá ser 

atendida. 

 

Artigo 44 - A entrega do veículo arrolado deverá ser feita: 

I - após o recebimento do veículo novo, quando se tratar de compra para substituição do veículo existente; 

II - imediatamente, no caso de arrolamento não vinculado à compra. 

 

CAPÍTULO IV 

Do Controle das Quantidades 

 
Artigo 45 - As quantidades de veículos fixadas e existentes nas frotas da Administração Centralizada e Autarquias, serão 

registradas no impresso Quadro Demonstrativo da Frota – “QDF”. 

§ 1º - O modelo do impresso e as instruções para o seu preenchimento e encaminhamento serão baixados, mediante Portaria do 

Departamento do Transportes Internos - DETIN, da Secretaria da Fazenda. 

§ 2º - O impresso referido no artigo tornar-se-á de uso obrigatório para as Unidades Orçamentárias e Autarquias.  

 

CAPÍTULO V 

Da Locação 

 
Artigo 46 - A Administração Centralizada e as Autarquias poderão locar veículos, em caráter eventual ou não, para a execução de 

seus serviços. 

§ 1º - Considera-se locação em caráter eventual, a locação de veículos para utilização, em serviço público, de curta duração. 

§ 2º - Considera-se locação em caráter não eventual, a locação de veículo para utilização em serviço público, de natureza 

permanente ou longa duração. 

 

Artigo 47 - Fica, expressamente, proibido o uso de veículos locados em serviço diverso daquele que motivou a locação. 

Artigo 48 - Compete aos dirigentes da frota e subfrotadecidir sobre a conveniência e oportunidade da locação de veículos, 

autorizando-a em processo formal de acordo com a legislação vigente. 



72 
 

 

Artigo 49 - Somente veículos de prestação de serviço poderão ser locados em caráter não eventual.*(nova redação dada pelo 

Artigo 1º do Decreto n.º 44.485/99)  

§1º- Revogado pelo inciso II do artigo 2º do Decreto nº 51.562, de 12 de fevereiro de 2007.  

§2º - Ficam expressamente vedadas as locações de veículos, de que trata este artigo, desde que representem ampliação da frota 

fixada. *(nova redação dada pelo Artigo 1º do Decreto n.º 44.485/99) 

 

Artigo 50- O processo de locação de veículos, em caráter não eventual, deverá ser encaminhado ao Departamento de Transportes 

Internos - DETIN, da Secretaria da Fazenda, para: 

I - exame de locação autorizada, para fins de registro; 
II - registro das quantidades de veículos locados; 

III - publicação do registro no Diário Oficial. 

Parágrafo único - O contrato somente será considerado perfeito após o registro das quantidades de veículos locados, no 

Departamento de Transportes Internos. 

 

Artigo 51 - O cancelamento da locação de veículos em caráter não eventual, por término o ou rescisão do contrato, deverá ser 

comunicado ao Departamento de Transportes Internos, até  30 dias após a ocorrência do fato. 

Parágrafo  único - O Departamento de Transportes Internos fará publicar, no Diário Oficial, o cancelamento do registro das 

quantidades de veículos locados. 
 

Artigo 52 - Somente veículos integrantes dos Grupos “A”, “B”, “S-1”, “S-2 “, “S- 3”, e “S-4 “ poderão ser locados em 

caráter  eventual. 

 

Artigo 53 -  A locação em caráter eventual, de veículos dos Grupos “A”, “B”, “S-1” e “S-2” , não poderá exceder ao prazo de dez 

(10) dias e a dos Grupos  “S-3” e “S-4”, a noventa (90) dias. 

Parágrafo único -  Fica expressamente  vedada a prorrogação dos contratos de locação de veículos em caráter eventual. 

 

CAPÍTULO VI 

Dos Veículos em Convênio 
 

Artigo 54 - A Administração Centralizada e as Autarquias poderão receber, para a execução de seus serviços, veículos em convênio. 

§1º - Veículos em convênio são aqueles que prestam serviços à Administração Centralizada e as Autarquias, em razão de convênio, 

ajuste ou acordo firmado pelo Estado. 

§2º - Fica vedado o recebimento em convênio, de veículos de representação, classificados nos Grupos “Especial” e  “A”. 

 

Artigo 55 - A permanência de veículos no Grupo “Convênio” se limitará ao período de vigência do convênio, ajuste ou acordo e de 

suas prorrogações. 

 
Artigo 56 - A desincorporação de veículos do Grupo “Convênio” se processará: 

I - ao expirar-se o termo legal; 

II - por transferência do bem patrimonial ao Estado. 

Parágrafo único - Quando da transferência de veículo do Grupo “Convênio” para o patrimônio do Estado, será o mesmo incluído no 

Grupo correspondente ao do veículo oficial, independentemente de vaga. 

 

Artigo 57 - Os veículos do Grupo “Convênio” deverão trazer, nas portas dianteiras, as inscrições exigidas para veículo oficial. 

Parágrafo único - Estas inscrições poderão ser substituídas por outras que identifiquem o convênio, ajuste ou acordo e as partes 

convenentes, ajustantes e acordantes. 

 
Artigo 58 - O cadastramento dos veículos do Grupo “Convênio” será feito através de ficha cadastro, de uso obrigatório a nível de 

órgão setorial e Autarquia e obedecerá a modelo a ser instituído mediante Portaria do Diretor do Departamento de Transportes 

Internos. 

 

Artigo 59 - Os dirigentes de frota deverão encaminhar ao Departamento de Transportes Internos: 

I - uma via da ficha cadastro ao receber o veículo; 

II - as variações ocorridas no Grupo “Convênio”. 

 

Capítulo VII 
Do Veículo em Demonstração 

*(Acrescentado ao Título II do Decreto n.º 9.543/77 , o Capítulo VII , pelo Decreto n.º 11.614/78, retificado pelo Decreto n.º 

14.251/79) 

 

Artigo 59-A- A Administração Centralizada e as Autarquias poderão receber das empresas automobilísticas montadoras, bem como 

de suas concessionárias, veículos em demonstração ou ainda sob outras modalidades contratuais, nesta  última hipótese em 

caráter excepcional e mediante prévia justificativa em cada caso. 

Parágrafo único- Para os efeitos deste artigo, consideram-se veículos em demonstração os automotores recebidos para testes de 

uso e para verificação de desempenho e de adequação aos serviços das Unidades Orçamentárias e Autarquias. 

 
Artigo 59-B- Serão recebidos em demonstração somente veículos licenciados, emplacados e com seguro geral, preenchida a 

condição de o cedente responder pela assistência técnica. 

 

Artigo 59-C- O prazo de permanência de veículos em demonstração é de até 30(trinta) dias, prorrogável, excepcionalmente, por 

mais 15(quinze). 

Parágrafo único- Cabe ao Departamento de Transportes Internos-DETIN, da Casa Civil do Gabinete do Governador, pronunciar-se 

sobre o recebimento de veículos em demonstração ou sob outras modalidades contratuais, bem como sobre os prazos previstos 

para permanência e suas eventuais prorrogações. 

 
Artigo 59-D- Em qualquer caso, findo o prazo estipulado para a permanência, o dirigente da frota deverá devolver o veículo, 

comunicando o fato, dentro de 15(quinze) dias, ao Departamento de Transportes Internos. 

Parágrafo único- Juntamente com a comunicação de que cuida este artigo, o dirigente da frota encaminhará relatório completo 

sobre os testes efetuados nos veículos.  

 

TÍTULO III 

Do Uso de Veículos 

 

CAPÍTULO I 
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Do Uso do Veículo Oficial 

 

SEÇÃO I 

Da Destinação e da Utilização 

 

Artigo 60 - São considerados veículos oficiais para os fins e efeitos deste decreto os automotores de propriedade do Estado, 

utilizados na Administração Centralizada e Autarquias. 

 

Artigos 61 e 62- *(a matéria neles contida foi disciplinada pelos Decretos n.º 39.942, de 2 de fevereiro de 1.995 e 40.102, de 24 

de maio de 1.995) 
 

Artigo  63 - Os veículos de representação, da frota da Secretaria do Governo para Coordenação Administrativa, do Gabinete do 

Governador  poderão, ainda, ser utilizados por autoridades ou pessoas que o dirigente da frota fica autorizado a determinar. 

 

Artigo 64 - Além dos veículos destinados às autoridades e servidores referidos nos artigos 61 e 62, as Unidades Orçamentárias e as 

Autarquias poderão utilizar veículos de prestação de serviços para transportarem servidores, exclusivamente quando em serviço 

público e em razão do serviço público. 

 

Artigo 65 - Os veículos oficiais de representação do Grupo “B” e os de prestação de serviços serão utilizados, exclusivamente, nos 
dias úteis, no período das seis às vinte e duas horas. 

Parágrafo único - Excluem-se do disposto no artigo as ambulâncias e os veículos de policiamento, de bombeiros e aqueles utilizados 

em serviço cuja execução não possa ser feita, por qualquer motivo, dentro desse horário. 

 

Artigo 66 - Os usuários ou os condutores de veículos do Grupo “B” e os de prestação de serviços portarão adequada autorização 

escrita quando habitual  ou excepcionalmente circulem: 

I - fora da sede do órgão detentor; 

II - em dias não úteis; 

III - fora do período referido no artigo anterior. 

§1º - A autorização referida neste artigo será concedida em impresso próprio a ser baixado mediante Portaria do Diretor do 
Departamento de Transportes Internos: 

1. pelo dirigente da frota ou subfrota no caso de trânsito habitual; 

2. pelo dirigente do órgão detentor ou pelo servidor que autorizar a saída do veículo no caso de trânsito excepcional. 

§2º -  A autorização, da qual constarão as razões pormenorizadas do deslocamento, será comunicada ao Grupo Central de 

Fiscalização de Veículos Oficiais, através da Casa Militar do Gabinete do Governador. 

 

Artigo 67- O usuário que sofrer penalidade, em virtude de ter infringido disposições deste capítulo, poderá ser temporariamente 

impedido de utilizar-se do veículo oficial, a juízo dos dirigentes da frota. 

 
Artigo 68 - Ficam vedadas as viagens de um para outro município, com veículos oficiais dos Grupos “S-1” e  “S-2”, quando as 

localidades forem ligadas por ferrovias ou por linhas de ônibus de transporte coletivo. 

 

Artigo 69 - Fica vedada no serviço público a utilização de veículos para as entregas de correspondência, as quais passarão a ser 

feitas mediante a contratação dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou através do uso de motonetas, 

motocicletas, bicicletas e similares. 

 

Artigo 70 - O disposto nos artigos 68 e 69 não se aplica nos casos de natureza urgente dos serviços ou à vista das características 

especiais que envolvem as atividades a serem desenvolvidas, hipótese em que deverá haver prévia e expressa autorização dos 

dirigentes de frotas e subfrotas. 
 

Artigo 71 - Os usuários de veículos dos Grupos “S-1”  e “S-2” e, quando for o caso, “S-4”, em seus deslocamentos habituais e 

eventuais para prestação de serviços, serão atendidos pelo sistema de "pool" ou rodízio. 

Parágrafo único - Os veículos do "pool" ou rodízio, salvo casos especiais, deverão ser utilizados com lotação completa. 

 

Artigo 72 - Fica vedada a utilização dos veículos dos Grupos “S-1”, “S-2”, “S-3” e “S-4”, por servidores de qualquer categoria, no 

transporte da residência para o serviço ou vice-versa, sob pena de responsabilidade do usuário e de quem haja autorizado esse 

transporte. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica: 
1. nos casos de emergência, devidamente justificados  e comprovados e mediante prévia e expressa autorização do dirigente da 

frota ou subfrota; 

2. aos ônibus e microônibus, próprios ou locados, utilizados no transporte de pessoal. 

 

Artigo 73 – É vedado o transporte, nos veículos oficiais de prestação de serviços, de pessoas estranhas ao serviço, exceto na 

presença do usuário e em razão das necessidades do serviço público. 

 

SEÇÃO II 

Da Identificação e da Guarda 

 
Artigo 74 - Os veículos oficiais de prestação de serviços terão pintada, em suas portas dianteiras, a expressão “Serviço Público 

Estadual” em caracteres pretos, sobre uma faixa branca de quinze por quarenta centímetros no mínimo. 

§1º - A faixa será encimada pelo brasão oficial do Estado de São Paulo, em cores. 

§2º - Abaixo da faixa serão inscritos, em tamanho e disposição estéticos: 

1. o nome da Secretaria ou Autarquia; 

2. o número de patrimônio do veículo e a Unidade Orçamentária. 

§3º - Aos veículos destinados a serviços reservados fica  facultado o uso das características  indicadas. 

 

Artigo 75 - Observadas as disposições do artigo anterior, os dirigentes de Unidade Orçamentária e os Superintendentes de 
Autarquia poderão adotar, no âmbito de suas respectivas unidades, outras indicações externas que identifiquem a frota ou 

caracterizem o serviço público prestado. 

 

Artigo 76 - Os veículos oficiais de prestação de serviços serão guardados nas garagens de seus órgãos detentores. 

Parágrafo único - Em casos excepcionais, os dirigentes da frota ou da subfrota poderão autorizar, por escrito, a guarda do veículo 

em outras garagens, de preferência oficiais. 

 

SEÇÃO III 

Do Emplacamento 
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Artigo 77 - Cabe à Secretaria da Segurança Pública, através do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) baixar instruções 

para emplacamento e licenciamento anual dos veículos oficiais. 

 

Artigo 78 - Os veículos de representação dos Grupos  “Especial” e “A” destinados às autoridades referidas no artigo 61, usarão 

placas especiais de acordo com o Regulamento do Código Nacional de Trânsito. 

Parágrafo único - As placas especiais referidas no artigo terão as especificações constantes em regulamentação do Conselho 

Nacional de Trânsito. 

 

Artigo 79 - Os veículos de representação do Grupo “B” e os veículos de prestação de serviços dos Grupos “S-1”, “S-2”, “S-3” e “S-
4”, usarão placas brancas regulamentares. 

 

Artigo 80 - A Secretaria da Segurança Pública, mediante solicitação escrita dos Secretários de Estado, poderá fornecer, por prazo 

determinado, placas para veículos que prestam serviços reservados. 

 

SEÇÃO IV 

Do Tráfego 

 

Artigo 81 - Os veículos oficiais serão conduzidos por servidor que tenha por atribuição específica desempenhar essa função. 
§1º - Eventualmente, os dirigentes de frota, obedecidas as exigências legais de habilitação, poderão autorizar o servidor a conduzir 

veículo oficial, competência que poderá ser delegada ao dirigente de subfrota. *( nova redação dada pelo Artigo 1º do Decreto n.º 

44.316/99) 

§2º - A autorização de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser exibida sempre 

que solicitada por quem de direito. *( nova redação dada pelo Artigo 1º do Decreto n.º 44.316/99) 

§3º - O responsável pela condução do veículo oficial não poderá ceder direção a terceiros e terá as incumbências previstas nos 

artigos 11 e 85 deste decreto. 

§4º- A autorização prevista no §1º deste artigo poderá ser cancelada, a qualquer tempo, pelo dirigente da frota ou a pedido do 

servidor. *(nova redação dada pelo Artigo 1º do Decreto n.º 41.108/96)  

§5º- O DETIN poderá regulamentar o disposto neste artigo mediante ato específico. *(nova redação dada pelo Artigo 1º do Decreto 
n.º 41.108/96)  

 

Artigo 82 – É proibida a circulação de veículos oficiais que não atendam aos requisitos de segurança, que não disponham dos 

equipamentos obrigatórios e que não estejam em perfeito estado de funcionamento. 

Parágrafo único - Entre as condições do perfeito funcionamento, incluem-se o bom estado do hodômetro. 

 

Artigo 83 - Nos veículos de representação do Grupo “B” e nos veículos de prestação de serviços deverá existir, obrigatoriamente, o 

“Impresso de Controle de Tráfego”, conforme modelo a ser baixado mediante Portaria do Diretor do Departamento de Transportes 

Internos. 
§1º - Fica a critério do Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, a aplicação das disposições constantes no artigo, aos veículos de 

representação do Grupo “B” pertencentes à frota do Gabinete do Governador. 

§2º - O “Impresso de Controle de Tráfego”, dos veículos oficiais sob o sistema de “pool” ou rodízio, será complementado se 

necessário, pela “Folha de Continuação”, conforme modelo a ser baixado mediante Portaria do Diretor do Departamento de 

Transportes Internos. 

 

Artigo 84 - A critério dos Secretários de Estado, fica facultada a utilização do “Impresso de Controle de Tráfego” nos veículos do 

Grupo “A”. 

 

Artigo 85 -  O condutor é responsável pelo veículo, inclusive pelos acessórios e sobressalentes, desde o momento em que receba a 
chave até  a devolução da mesma ao responsável pela guarda do veículo. 

§1º - Ao receber a chave e o “Impresso de Controle de Tráfego”, o condutor deverá conferir os dados e proceder a uma adequada 

inspeção no veículo. 

§2º - Juntamente com a chave do veículo, o condutor deverá devolver ou exibir o “Impresso de Controle de Tráfego”, devidamente 

preenchido e assinado. 

 

Artigo 86 - Deverá ser, obrigatoriamente, aberta a sindicância, para apurar as responsabilidades e propor as penas cabíveis, nos 

casos de acidentes ou surgimento de dano em veículos oficiais pertencentes à Administração Centralizada e Autarquias. 

 
SEÇÃO V 

Da Fiscalização 

 

Artigo 87 - Cabe ao Diretor do Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais representar aos dirigentes de frota e subfrota 

sobre o uso irregular do veículo oficial. 

 

Artigo 88 - Nos casos de flagrante infração às disposições deste decreto, o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais poderá 

efetuar a  apreensão dos veículos oficiais de representação do Grupo “B” e dos veículos de prestação de serviços.   

 

Artigo 89 - Mediante solicitação da Chefia da Casa Militar, o Secretário da Segurança Pública e o Secretário dos Transportes 
baixarão instruções para o Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Civil, Polícia Militar e Departamento Estadual de Estradas de 

Rodagem cooperarem, com o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais. 

 

Artigo 90 - Cabe aos Secretários de Estado, e aos dirigentes de Unidades Orçamentárias e Autarquias no âmbito de suas 

respectivas Pastas e Unidades, baixar normas complementares necessárias a coibir o uso irregular de veículo oficial. 

 

Artigo 91 - Compete aos dirigentes da frota decidir, em processo, sobre irregularidades  no uso de veículo oficial, bem como, 

comunicar sua decisão ao Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais. 

Parágrafo único - O dirigente do Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais poderá recorrer ao Governador do Estado, aos 
Secretários de Estado e aos Superintendentes de Autarquias, por intermédio da Chefia da Casa Militar, das decisões referidas no 

artigo. 

 

SEÇÃO VI 

Das Multas 

 

Artigo 92 - A responsabilidade pelo pagamento das multas por infrações às normas de trânsito, aplicadas aos veículos oficiais da 

Administração Centralizada e Autarquias, caberá: 

I - ao condutor, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer quando estiver sozinho; 
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II - ao usuário, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer por sua ordem; 

III - à Administração, se a transgressão às regras de trânsito ocorrer por irregularidades circunstanciais, decorrentes de falha 

técnica do veículo, ou outras imprevisíveis, independentes da vontade do condutor e do usuário. 

 

CAPÍTULO II 

Do Uso do Veículo em Convênio 

 

Artigo 93 - Aplicam-se aos veículos do Grupo "Convênio", no que não colidir com as disposições do convênio, ajuste ou acordo 

firmado, os dispositivos deste decreto que disciplinam o uso do veículo oficial. 

Parágrafo único - Cabe aos dirigentes da frota decidir sobre os casos de conflito entre as disposições deste decreto e as constantes 
do convênio, ajuste ou acordo firmado pelo Estado. 

 

TÍTULO  IV 

Do Demonstrativo Mensal de Consumo e Estoque de Combustíveis 

 

Artigo 94 - Os dirigentes de Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fundos, Fundações, Universidades e Empresas em que o Estado 

seja acionista majoritário, deverão apresentar ao Departamento de Transportes Internos, da Secretaria da Fazenda, até  o décimo 

dia útil do mês seguinte, o Demonstrativo Mensal de Consumo e Estoque de Combustíveis relativo ao mês anterior, conforme 

modelo anexo. 
 

Artigo 95 - Ao Departamento de Transportes Internos, em relação aos Demonstrativos Mensais de Consumo e Estoque de 

Combustíveis, compete: 

I - examinar e analisar os dados, apontando as eventuais distorções; 

II - elaborar relatório, a nível do Estado, a ser remetido à Casa Civil do Gabinete do Governador, acompanhado dos demonstrativos 

mensais das unidades, apontando as eventuais distorções; 

III - providenciar ofício aos dirigentes das Unidades Orçamentárias e Autarquias que apresentarem distorções, para efeito de 

apuração das causas e das responsabilidades. 

IV - *(revogado em face das disposições do Decreto n.º 43.027/98) 

 
TÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

 

Artigos 96 e 97 *(artigos revogados pelo Decreto n.º 43.027/98) 

 

Artigo 98 - Este decreto e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data  de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, especialmente: 

I - Decreto n.º 50.031, de 22 de julho de 1968; 

II - Decreto n.º 50.375, de 10 de setembro de 1968; 
III - Decreto n.º 51.668, de 10 de abril de 1969; 

IV - Decreto n.º 52.651, de 9 de fevereiro de 1971; 

V - Decreto n.º 941, de 10 de janeiro de 1973; 

VI - Decreto n.º 979, de 23 de janeiro de 1973; 

VII - Decreto n.º 1.620, de 28 de maio de 1973; 

VIII - Decreto n.º 7.121, de 26 de novembro de 1975; 

IX - Decreto n.º 7.763, de 5 de abril de 1976; 

X - Decreto n.º 9.430, de 21 de janeiro de 1977. 

 

Das Disposições Transitórias 
 

Artigo 1º - Os modelos de impressos, previstos por este decreto, deverão ser fixados dentro de 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único - Os impressos atualmente em vigor continuarão em uso até  que sejam baixados os novos modelos. 

 

Artigo 2º - O Diretor do Departamento de Transportes Internos baixará, dentro de 30 (trinta) dias, portaria classificando os 

veículos, segundo os critérios estabelecidos neste decreto. 

 

Artigo 3º - Os veículos de representação dos Grupos “Especial” e “A” transformados em “S-4”, continuarão em uso como tal, até  o 

seu arrolamento como excedente. 
Parágrafo único - O arrolamento dos veículos referidos no artigo dar-se-á no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir do 

ano de fabricação, exclusive. 

 

Artigo 4º - O Departamento de Transportes Internos deverá submeter ao Governador, dentro de 30 (trinta) dias, as minutas de 

decretos relativas à fixação das frotas, observados os seguintes critérios e limites para os Grupos especificados: 

I -  para as frotas das Unidades Orçamentárias Secretaria de Estado ou Administração Superior da Secretaria e da Sede: 

a) 1 (um) veículo do Grupo “Especial”; 

b) 2 (dois) veículos do Grupo “A”; 

c) 2 (dois) veículos do Grupo “B”; 

d) redução de 30% (trinta por cento) nas quantidades de veículos atualmente fixadas para o Grupo “S-1”;  
e) redução de 20% (vinte por cento) nas quantidades de veículos atualmente fixadas para o Grupo “S-2”; 

II - para as frotas das demais Unidades Orçamentárias e das Autarquias, 1 (um) veículo do Grupo “B”. 

 

Artigo 5º - Fica vedada até  31 de dezembro de 1977 a ampliação, nos Grupos “S-1” e “S-2”, das frotas de veículos fixadas ou a 

serem fixadas para as Unidades Orçamentárias e Autarquias. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, o Grupo “S-1” das frotas das Unidades Orçamentárias e Autarquias poderá ser alterado para 

proporcionar a inscrição de veículo de servidor no regime, quando, a critério do Departamento de Transportes Internos, for julgada 

necessária à execução de serviços imprescindíveis. 

 
Artigo 6º - Cabe ao Departamento de Transportes Internos, dentro de 30 (trinta) dias após as fixações das frotas, estudar e propor 

o remanejamento e destinação dos veículos excedentes ao fixado. 

 

Artigo 7º - A Casa Civil do Gabinete do Governador desenvolverá estudo visando à adequação de sua atual frota de veículos 

oficiais. 

Artigo 8º - Decorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação deste decreto, as Unidades Orçamentárias e as Autarquias que se 

encontrarem em desacordo com as suas disposições não poderão adquirir ou locar veículo, bem como, autorizar a inscrição, para 

uso em serviço público, de veículo de propriedade de servidor. 
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Artigo 9º - Os contratos de locação de veículos em caráter não eventual, em vigência na data da publicação deste decreto, poderão 

vigorar até  o seu término.  

Parágrafo único - Para fins de registro as Unidades encaminharão ao Departamento de Transportes Internos, dentro de 60 

(sessenta) dias, as quantidades de veículos locados, seus respectivos Grupos e a vigência dos contratos. 

 

Artigo 10 - Os veículos existentes no Grupo “Convênio”, com características de veículo dos Grupos “Especial” e “A”, poderão 

continuar em uso até  o término do convênio, ajuste ou acordo firmado. 

Parágrafo único - Na hipótese de transferência do bem patrimonial ao Estado, os veículos referidos neste artigo deverão ser 

arrolados como material excedente. 

 
Artigo 11 - No exercício de 1977, o consumo de gasolina e óleo diesel pela Administração Centralizada e Descentralizada do Estado, 

ficará condicionado a cotas mensais e anuais. 

§1º - Cabe ao Secretário do Governo para Coordenação Administrativa fixar, para cada unidade frotista, as cotas a serem 

propostas pelo Departamento de Transportes Internos, segundo as diretrizes do Governo. 

§2º -  A responsabilidade pelas providências que devem ser tomadas, no sentido de que estejam observadas as cotas fixadas, 

cabe, no âmbito de suas respectivas áreas, aos dirigentes de Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fundos, Fundações, 

Universidades e Empresas em que o Estado seja acionista majoritário.  

 

Artigo 12 - Dependerão de prévia e expressa autorização da CIRUC, após manifestação do Departamento de Transportes Internos, 
as alterações das cotas de gasolina ou óleo diesel necessárias ao atendimento de toda e qualquer atividade, projeto ou programa, 

essencial ou prioritário. 

Parágrafo único - As eventuais suplementações de dotações orçamentárias, para aquisição adicional de combustíveis, ficam 

condicionadas à existência de anterior autorização de alterações de cotas. 

 

Artigo 13 - Até  que sejam fixadas as cotas de gasolina e óleo diesel, referidas no artigo 11 destas disposições transitórias, as 

unidades frotistas da Administração Centralizada e Descentralizada deverão reduzir, mensalmente, o seu consumo em 10% (dez 

por cento) sobre o efetivamente consumido em igual mês, no exercício de 1976. 

 

Artigo 14 - Fica vedado, durante o exercício de 1977, o uso de gasolina especial nos veículos automotores da Administração 
Centralizada e Descentralizada. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 1º de março de 1977. 
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ANEXO IV 
 

Decreto n.º 21.919, de 31 de janeiro de 1.984 

 

Delega competências e define normas para o controle do consumo de 

combustíveis e dá providências correlatas 

 

ANDRÉ FRANCO MONTORO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 

inciso XXV do artigo 34 da Constituição do Estado, e considerando a necessidade de nova edição de normas a respeito do consumo 
de combustíveis, tendo em vista que o Decreto nº 20.256, de 28 de dezembro de 1982, disciplinou a matéria apenas para o 

exercício de 1983, 

 

 

Decreta: 

 

Artigo 1.º - O consumo de combustíveis utilizados em veículos e outros fins (caldeiras, máquinas de terraplanagem, máquinas em 

geral, oficinas e outros) pelas unidades da Administração Centralizada e pelas entidades descentralizados do Estado fica 

condicionado a cotas anuais. 
 

Artigo 2.º - As propostas de fixação das cotas de que trata o artigo anterior deverão tomar como base o efetivamente consumido 

no exercício anterior, observados os limites a serem estabelecidos anualmente. 

 

 

Artigo 3.º - Fica delegada ao Chefe do Gabinete Civil do Governador competência para: 

I - fixar as cotas anuais de cada unidade frotista; 

II - estabelecer os limites a serem observados anualmente nas propostas de fixação de cotas; 

III - alterar cotas anuais, para atendimento de todas e qualquer atividade, projeto ou programa, essencial ou prioritário, 

devidamente justificado, cujo desenvolvimento venha a exigir quantidade superior ao limite estabelecido; 
IV - autorizar, a qualquer tempo, o remanejamento de cotas de gasolina e óleo diesel para cotas de álcool, permitindo acréscimo 

dentro do limite que estabelecer anualmente. 

 

Artigo 4.º - As cotas anuais de cada unidade frotista serão fixadas mediante proposta do Departamento de Transportes Internos - 

DETIN, da Assessoria Técnica do Gabinete Civil do Governador, que se manisfestará, também, em todos os pedidos de alteração ou 

remanejamento de cotas. 

Parágrafo único - Nos casos de pedidos de alteração ou remanejamento de cotas formulados por entidades descentralizadas do 

Estado, o Departamento de Transportes Internos - DETIN deverá ouvir, preliminarmente, a Coordenação das Entidades 

Descentralizadas, da Secretaria da Fazenda. 
 

Artigo 5.º - As eventuais suplementações de dotações orçamentárias para aquisição adicional de combustíveis ficam condicionadas 

à prévia autorização de alteração de cotas. 

 

Artigo 6.º - Os dirigentes das Unidades Orçamentárias, Autarquias, Fundos, Fundações e Empresas em que o Estado seja acionista 

majoritário adotarão as providências necessárias à observância das cotas anuais fixados no âmbito de suas respectivas áreas e 

encaminharão ao Departamento de Transportes Internos - DETIN, at o décimo dia útil do mês seguinte, o Demonstrativo Mensal de 

Consumo de Combustíveis relativo ao mês anterior. 

 

Artigo 7.º - O modelo do Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustíveis de que trata o artigo anterior será baixado mediante 
portaria do Diretor do Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Assessoria Técnica do Gabinete Civil do Governador. 

 

Artigo 8.º - Os barcos e as motocicletas utilizados nas unidades frotistas serão considerados, apenas para efeito de fixação de cota 

e controle, como integrantes da frota de veículos: 

 

Artigo 9.º - Ficam vedados: 

I - a ampliação, nos Grupos “S-1” e “S-2”, das frotas de veículos fixadas para as Unidades Orçamentárias e Autarquias; 

II - o relacionamento em doação, a aquisição, transformação e adaptação para o Grupo”S-4”, de veículos de representação. 

Parágrafo único - Será permitido, a qualquer tempo, o remanejamento de vagas de um para outro Grupo de veículos de prestação 
de serviços. 

 

Artigo 10 - A despesa anual relativa a reformas ou consertos de veículo da Administração Centralizada e Descentralizada não 

poderá corresponder a mais de 60% (sessenta por cento) do valor de mercado do veículo. 

 

Artigo 11 - Para preenchimento dos claros existentes nos Grupos “S-3” e “S-4”, decorrentes da necessidade de atender a obras e 

projetos específicos, dar-se-á prioridade à locação de veículos. 

 

Artigo 12 - As situações que não possam ser ajustadas rigorosamente às normas do presente decreto deverão ser objeto de 

exposição circunstanciada por parte dos órgãos ou entidades interessados, cabendo ao Chefe do Gabinete Civil do Governador, em 
cada caso, dar a solução que compatibilize as diretrizes instituídas com as necessidades da Administração. 

 

Artigo 13 - O Diretor do Departamento de Transportes Internos - DETIN expedirá as instruções que se fizerem necessárias à 

execução do presente decreto. 
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ANEXO V 
 

Decreto n.º 24.543, de 27 de dezembro de 1985 

 

Delega competência aos Secretários de Estado para o recebimento de 

veículos em doação inclusive motocicletas, motonetas e afins, e dá 

providências correlatas  

 

FRANCO MONTORO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
 

Decreta: 

 

Artigo 1º- Fica delegada aos Secretários de Estado competência para autorizar o recebimento de veículos em doação, sem 

encargos. 

§1º- A autorização de que trata este artigo será feita por ato do Secretário de Estado e dependerá de prévia manifestação do 

Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Secretaria do Governo. 

§2º- O ato que autorizar o recebimento será publicado no Diário Oficial e conterá o nome da unidade donatária e da entidade 

doadora, marca, modelo, tipo e número do chassi do veículo doado. 
 

Artigo 2º -(Revogado pelo Decreto nº 31.833, de 10 de julho de 1990). 

 

Artigo 3º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n.º 15.883, de 13 de outubro de 

1980. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de dezembro de 1985. 

 

FRANCO MONTORO 
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ANEXO VI 
 

DECRETO N. 31.833, DE 10 DE JULHO DE 1990 

 

Dispõe sobre a aquisição e recebimento em doação, de veículos movidos a álcool gasolina e óleo diesel, pelas Unidades Frotistas 

pertencentes a Administração Centralizada, Descentralizada e Autárquica do Estado 

 

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

 
Decreta:  

 

Artigo 1.º - As Unidades Frotistas pertencentes a Administração Centralizada, Descentralizada e Autárquica do Estado, a partir 

desta data, poderão comprar e receber, em doação, veículos movidos a álcool, gasolina e óleo diesel. 

 

Parágrafo único - Fica facultado o recebimento, em doação, de motocicletas, motonetas e semelhantes, movidos a gasolina. 

 

Artigo 3.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos n.º 15.804, de 7 de outubro 

de 1980, 15.955, de 24 de outubro de 1980 e o artigo 2.º e §§, do Decreto n.º 24.543, de 27 de dezembro de 1985.  
 

Palácio dos Bandeirantes, 10 de julho de 1990.  

 

ORESTES QUÉRCIA  

 

Cláudio Ferraz de Alvarenga,  

Secretário do Governo  

 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 10 de julho de 1990 
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ANEXO VII 
 

Decreto n.º 39.942, de 2 de fevereiro de 1.995 

 

Determina providências para a redução das frotas, dispõe sobre o uso de veículos oficiais e dá providências correlatas  

 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

 

Considerando a austeridade exigida para a gestão e o uso dos veículos oficiais;  
Considerando a necessidade de redução das despesas com esses veículos;  

Considerando que o uso de veículos de representação deve ficar restrito ao menor número possível de autoridades;  

Considerando que os veículos de prestação de serviços devem ser utilizados de maneira a atender as necessidades da 

Administração ao menor custo possível; e  

Considerando a conveniência da redução gradativa do número de funcionários e servidores inscritos no regime de quilometragem,  

 

Decreta:  

 

Artigo 1º - As frotas dos veículos pertencentes à administração direta, às autarquias, às fundações instituídas ou mantidas pelo 
Poder Público Estadual e às empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem como às entidades direta ou 

indiretamente por ele controladas, ficam limitadas, nos Grupos de Representação e de Prestação de Serviços, às quantidades de 

veículos existentes.  

Parágrafo único - A limitação aludida no “caput” deste artigo vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 

publicação deste decreto.  

 

Artigo 2º - O Departamento de Transportes Internos - DETIN, da Assessoria Técnica do Governo, da Secretaria do Governo e 

Gestão Estratégica, dentro do prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da data da publicação deste decreto, deverá, no âmbito 

de sua área de atuação:  

I - rever os quantitativos de veículos fixados para cada unidade frotista;  
II - propor as reduções nas quantidades de veículos de cada frota.  

 

Artigo 3º - A Coordenação das Entidades Descentralizadas, da Secretaria da Fazenda, dentro do prazo de que trata o parágrafo 

único do artigo 1º deste decreto, deverá, no âmbito de sua área de atuação:  

I - rever os quantitativos de veículos fixados para cada unidade frotista;  

II - proceder às reduções nas quantidades de veículos de cada frota;  

III - encaminhar à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, por intermédio do Secretário da Fazenda, o resultado dos trabalhos 

efetuados por força deste decreto, indicando, em especial, as novas quantidades de veículos de cada unidade frotista, com as 

reduções efetuadas.  
 

Artigo 4º - As frotas das Unidades Orçamentárias - Secretarias de Estado ou Administração Superior da Secretaria e da Sede ficam 

limitadas, nos Grupos de Representação, nas seguintes quantidades:  

I - Grupo A, 1 (um) veículo;  

II - Grupo B, 2 (dois) veículos;” (redação alterada pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95).  

 

Artigo 5º - As frotas das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e as empresas em cujo 

capital o Estado tenha participação majoritária ficam limitadas, nos Grupos de Representação, a 1 (um) veículo do Grupo “B”.  

 

Artigo 6º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo “Especial”, para desempenho das funções ou da representação do 
cargo que ocupam, as seguintes autoridades:  

I - Governador do Estado;  

II - Vice-Governador do Estado.  

 

Artigo 7º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo “A”, para desempenho das funções ou da representação do cargo 

que ocupam, as seguintes autoridades:  

I - Secretários de Estado;  

II - Procurador Geral do Estado.  

 
Artigo 8º - Utilizar-se-ão de veículo de representação do Grupo B, para desempenho das funções ou da representação do cargo que 

ocupam, as seguintes autoridades:  

I - Secretários Adjuntos;  

II - Chefes de Gabinetes das Secretarias de Estado;  

III - Delegado Geral de Polícia e Comandante Geral da Polícia Militar;  

IV - Superintendentes de autarquias;  

V - Presidentes de fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual;  

VI - Presidentes de empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária.  

Parágrafo único - As demais autoridades utilizar-se-ão de veículos de prestação de serviços, observadas, rigorosamente, as normas 

do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977.” (redação alterada pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95)  
 

Artigo 9º - Ficam vedadas novas inscrições no regime de quilometragem.  

 

Artigo 10 - Dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste decreto, os dirigentes de frota reduzirão em 

pelo menos 20% (vinte por cento) o número de funcionários e servidores inscritos no regime de quilometragem.  

Parágrafo único - Os cancelamentos efetuados em cumprimento ao disposto neste artigo serão comunicados ao Departamento de 

Transportes Internos - DETIN, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste decreto.  

 

Artigo 11 - expressamente proibida a circulação de veículos oficiais com placas diversas daquelas previstas nos artigos 78 a 80 do 
Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977.  

 

Artigo 12 – expressamente vedada a circulação de veículos de representação em dias não úteis, exceto se a serviço. (Este artigo foi 

revogado pelo Decreto nº 40.102, de 24/05/95)  

 

Artigo 13 - Os veículos oficiais de prestação de serviço serão utilizados, exclusivamente, nos dias úteis, no período das seis às vinte 

e duas horas.  

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo as ambulâncias e os veículos de policiamento, de bombeiros e aqueles 

utilizados em serviço cuja execução não possa ser feita por qualquer motivo, dentro desse horário.  
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Artigo 14 - Depende da autorização a que se refere o artigo 66 do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, a circulação 

eventual ou habitual de veículos de serviço:  

I - fora da sede do órgão detentor;  

II - em dias não úteis;  

III - fora do período referido no artigo anterior.  

 

Artigo 15 - É vedada a utilização dos veículos de serviços no transporte de servidores de qualquer categoria da residência para o 

serviço ou vice-versa, sob pena de responsabilidade do usuário e de quem haja autorizado esse transporte.  

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica:  

1. nos casos de emergência, devidamente justificados e comprovados e mediante prévia e expressa autorização do dirigente da 
frota ou subfrota;  

2. aos ônibus e microônibus, próprios ou locados, utilizados no transporte de pessoal.  

 

Artigo 16- É vedada, sem prévia e expressa autorização do Governador, a locação de veículos em caráter eventual ou permanente.  

 

Artigo 17 - Ficam vedadas, durante o prazo previsto no parágrafo único do artigo 1º deste decreto, as aquisições de veículos em 

complementação ou substituição e novas locações em caráter não eventual. (Prorrogado o prazo estabelecido neste artigo pelo 

Decreto nº 50.410, de 27/12/2005).  

 
Artigo 18 - Os veículos que, ao final da revisão prevista neste decreto, forem considerados excedentes terão a sua destinação 

definida pelo Secretário do Governo e Gestão Estratégica, com base em propostas elaboradas pelo Departamento de Transportes 

Internos - DETIN e pela Coordenação das Entidades Descentralizadas - CED, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação.  

 

Artigo 19 - As normas e princípios adotados neste decreto e no Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, aplicam-se, também, 

obrigatoriamente, às fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e às empresas em cujo capital o Estado tenha 

participação majoritária, bem como às entidades direta ou indiretamente por ele controladas, que deverão adaptar seus estatutos e 

procedimentos internos às determinações deles decorrentes.  

 

Artigo 20 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 61 e 62 do Decreto n.º 9.543, de 
1º de março de 1977, e os Decretos n.º  33.181, de 11 de abril de 1991 e 33.702, de 22 de agosto de 1991.  

 

Palácio dos Bandeirantes, 2 de fevereiro de 1995  
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ANEXO VIII 
 

Decreto n.º 40.104, de 25 de maio de 1.995 

 

Dispõe sobre a intensificação da fiscalização do uso, tráfego, identificação e 

guarda dos veículos oficiais 

 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 
Considerando a necessidade da adoção de medidas destinadas a garantir o uso criterioso dos veículos oficiais, coibindo os abusos 

porventura existentes;e 

Considerando que a efetiva fiscalização do uso de veículos oficiais também um dos meios para viabilizar o melhor atendimento da 

frota às reais necessidades do serviço público, 

 

Decreta: 

 

Artigo 1º- O Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais - GCEFIVO, da Casa Militar, do Gabinete do Governador, fica 

incumbido de promover a adoção das medidas necessárias à intensificação da fiscalização do uso, tráfego, identificação e guarda 
dos veículos oficiais, em conformidade com o disposto no Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977. 

 

Artigo 2º- O Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais fica autorizado a firmar protocolos de cooperação com as Polícias 

Civil e Militar do Estado de São Paulo, com o Departamento de Estradas de Rodagem - DER e com o DERSA - Desenvolvimento 

Rodoviário S.A., objetivando facilitar a execução das atividades de fiscalização pelo órgão central. 

 

Artigo 3º- Nos casos de flagrante infração às normas estabelecidas pelos Decretos n.º 9.543, de 1º de março de 1977, e 39.942, 

de 2 de fevereiro de 1995, o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais poderá efetuar a apreensão do veículo oficial, sem 

prejuízo da adoção dos procedimentos normais para responsabilização das pessoas envolvidas, inclusive daquelas que autorizaram 

o seu uso irregular. 
 

Artigo 4º- Para os fins deste decreto o Grupo Central de Fiscalização de Veículos Oficiais poderá baixar instruções que auxiliem a 

sua atuação. 

 

Artigo 5º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n.º 39.943, de 2 de fevereiro de 

1995. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de maio de 1995 

 
MÁRIO COVAS 



83 
 

ANEXO IX 
 

Decreto nº 51.027, de 4 de agosto de 2006 

 

Delega competência para autorizar a doação de bens móveis e revoga o 

Decreto nº 22.097, de 17 de abril de 1984, alterado pelo Decreto nº 

28.092, de 13 de janeiro de 1988 

 

CLÁUDIO LEMBO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 

Decreta:  

 

Artigo 1º - Fica delegada, aos Secretários de Estado e ao Procurador Geral do Estado, competência para autorizar a doação de bens 

móveis, nos termos do artigo 20, inciso II, alínea "a", da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, combinado com o 

artigo 17, inciso II, alínea "a", da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o disposto no artigo 272 da Constituição 

Estadual. 

§ 1º - A delegação de que trata o "caput" abrange somente bens móveis avaliados até o limite estabelecido no artigo 23, inciso II, 

alínea "a", da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores. 
§ 2º - Fica vedada a utilização da competência ora delegada para: 

1. beneficiar a mesma entidade mais de uma vez em cada exercício; 

2. autorizar a doação de veículos oficiais.”. (NR) - (nova redação dada pelo artigo 7º do Decreto nº 56.827, de 11 de março de 

2011). 

 

Artigo 2º - A instrução dos processos objetivando a doação disciplinada por este decreto deverá compreender manifestação da 

Consultoria Jurídica que serve a Pasta, quando será aprovada a minuta do instrumento que corporificará a liberalidade e atestado o 

cumprimento dos requisitos legais e regulamentares pertinentes. 

 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 22.097, de 17 de abril de 1984, 
alterado pelo Decreto nº 28.092, de 13 de janeiro de 1988. 
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ANEXO X 
 

DECRETO Nº 51.479, DE 11 DE JANEIRO DE 2007 

 

Dispõe sobre a contratação, pelos órgãos e entidades estaduais, de 

locadoras de veículos automotores e dá providências correlatas  

 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

 
 

Considerando que se impõe continuar normatizando as condutas administrativas dos dirigentes dos órgãos e entidades estaduais 

adaptando-as às necessidades da atual Administração; e  

Considerando as peculiaridades dos contratos relativos à locação de veículos necessários ao serviço público estadual,  

 

Decreta:  

 

Artigo 1º - Os órgãos e entidades da administração direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações 

instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual, e das empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária, bem 
como das entidades direta ou indiretamente por ele controladas, quando da realização de contratação destinada à locação de 

veículos, deverão exigir o prévio e específico registro destes perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/SP.  

 

Artigo 2º - Durante o período de locação, o registro, a atribuição dos caracteres de identificação externa (placas de identificação) e 

a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento, deverão atender às exigências administrativas pertinentes.  

 

Artigo 3º - Cabe aos representantes dos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, bem como ao Conselho de Defesa dos Capitais 

do Estado - CODEC, a adoção das providências necessárias ao cumprimento deste decreto.  

 

Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos nº 47.089, de 12 de setembro de 
2002, e nº 48.377, de 29 de dezembro de 2003.  

 

Palácio dos Bandeirantes, 11 de janeiro de 2007  
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ANEXO XI 
 

 

DECRETO Nº 56.827, DE 11 DE MARÇO DE 2011 

 

 

Dispõe sobre a transferência das atividades que especifica, do Fundo Social 

de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP para a Secretaria de 

Gestão Pública, e dá providências correlatas 

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

Decreta: 

 

Artigo 1º - Ficam transferidas para a Secretaria de Gestão Pública, com os direitos, obrigações e acervo pertinentes, as atividades 

desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP, órgão vinculado à Casa Civil, relativas à 

administração e alienação dos veículos oficiais pertencentes à Administração Direta e Autarquias, bem ainda das sucatas de 

veículos e dos veículos recebidos em doação de pessoas físicas e jurídicas, declarados inservíveis pela comissão competente, do 

Grupo Central de Transportes Internos, observadas as normas legais pertinentes. (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 
Parágrafo único - Veículos oficiais são os automotores terrestres de passageiros, de cargas, utilitários, motocicletas e aqueles com 

características especiais à prestação de serviços, regularmente patrimoniados.  

 

Artigo 2º - As atividades transferidas pelo artigo 1º deste decreto serão exercidas por intermédio do Grupo Central de Transportes 

Internos, na qualidade de órgão central normativo do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados - SATIM, 

cabendo-lhe,para esse fim, em especial: 

I - arrolar os veículos oficiais com laudos emitidos, pelos órgãos a que pertencem, nos termos das normas vigentes para a matéria; 

II - adotar as providências relativas à declaração de inservibilidade dos veículos pela comissão competente; (alterado pelo Decreto 

Estadual nº 57.220/2011) 
III - verificar o preenchimento dos requisitos para recolhimento de veículos nos pátios de destino; (alterado pelo Decreto Estadual 

nº 57.220/2011) 

IV - coordenar as atividades relativas a: (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 

a) avaliação dos veículos disponíveis para alienação; (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 

b) alienação de veículos (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 

 

Artigo 3º - Somente serão recolhidos nos pátios de destino os veículos disponíveis para alienação devidamente autorizados pelo 

Diretor do Grupo Central de Transportes Internos, com documentação regularizada e sem pendências quanto a licenciamento e 

multas. (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 
§ 1º - Os responsáveis pelos pátios controlarão a entrada e saída dos veículos, responsabilizando-se pela guarda e condições de 

recebimento de cada um, disponibilizando ao Grupo Central de Transportes Internos as informações relativas ao seu recolhimento. 

§ 2º - O Diretor do Grupo Central de Transportes Internos poderá, mediante portaria, baixar outros procedimentos relativos ao 

recolhimento dos veículos de que trata este artigo. 

 

Artigo 4º - Os recursos obtidos com a alienação dos veículos de que trata este decreto serão depositados em conta própria do 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP. (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 

 

Artigo 5º - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 
I - a alínea “i” do inciso V do artigo 39: 

“i) receber veículos em doação, para fins de alienação, através de leilão;”; (NR)  

II - a alínea “c” do inciso I do artigo 46: 

“c) autorizar: 

1. o recebimento de veículos em demonstração; 

2. o recolhimento nos pátios de destino dos veículos oficiais pertencentes à Administração Direta, arrolados, declarados 

inservíveis e disponíveis para alienação, através de leilão;”. (NR) 

 

Artigo 6º - Fica acrescentado ao artigo 35 do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de 2007, o inciso XII com a seguinte redação: 
“XII - exercer atividades relativas à administração e alienação, através de leilão, dos veículos oficiais pertencentes à Administração 

Direta, declarados inservíveis pela comissão competente.”. 

 

Artigo 7º - O § 2º do artigo 1º do Decreto nº 51.027, de 4 de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 2º - Fica vedada a utilização da competência ora delegada para: 

1. beneficiar a mesma entidade mais de uma vez em cada exercício; 

2. autorizar a doação de veículos oficiais.”. (NR) 

 

Artigo 8º - Os veículos recebidos, em doação, pelo Secretário de Gestão Pública, nos termos da alínea “i” do inciso V do artigo 39 

do Decreto nº 51.463, de 1º de janeiro de 2007, com nova redação dada pelo inciso I do artigo 5º deste decreto, serão alienados 
na conformidade das normas ora estabelecidas. (alterado pelo Decreto Estadual nº 57.220/2011) 

 

Artigo 9º - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda providenciarão, em seus respectivos âmbitos 

de atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 

 

Artigo 10 - O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP prestará, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados a partir da data da publicação deste decreto, apoio administrativo e operacional ao Grupo Central de Transportes 

Internos, de maneira a contribuir, em especial, para a continuidade dos trabalhos em andamento pertinentes às atividades ora 

transferidas. 
 

Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial: 

 

I - o Decreto nº 49.530, de 11 de abril de 2005; 

II - o Decreto nº 51.887, de 12 de junho de 2007. 

 

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

 

Artigo único - Quando a alienação de veículos de que trata este decreto for realizada para cumprimento do disposto no artigo 1º, 

inciso I, alínea "c", do Decreto nº 59.327, de 28 de junho de 2013, os recursos obtidos serão revertidos para o Tesouro do Estado. 
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(acrescentada pelo Decreto Estadual nº 59.527/2013) 
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ANEXO XII 
 

DECRETO Nº 59.327, DE 28 DE JUNHO DE 2013 

 

Dispõe sobre medidas de redução de despesas de custeio e de 

reorganização no âmbito da administração direta e indireta, e dá  

providências correlatas 

 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
 

considerando que o programa de melhoria do gasto público - desperdício zero, instituído pelo decreto nº 57.829, de 2 de março de 

2012, tem por objetivo aumentar a eficiência da atividade administrativa, preservando a qualidade da prestação de serviço e o 

aumento da capacidade de investimento em projetos voltados às políticas públicas estaduais; 

considerando que, para a efetiva concretização desses objetivos, o monitoramento de ações de utilidade pública, de prestação de 

serviços e de melhoria de gestão, dentre outras medidas de controle, representam uma estratégia de economia, evitando o 

desperdício de recursos públicos; e 

considerando que contribuem para os mesmos objetivos medidas de natureza organizacional que propiciem aos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta a melhoria de suas condições de funcionamento, com racionalização no uso de recursos, 
aprimoramento no desempenho de atribuições institucionais e maior eficiência na execução de políticas públicas, programas e 

ações de governo, 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional deverão adotar, observadas as formalidades 

legais, as seguintes medidas de redução de despesas de custeio: 

i - frota de veículos: 

a) imediata alienação do helicóptero sikorsky, modelo 76-a, de prefixo pp-epf; 

b) redução de 10% (dez por cento) do número de veículos locados, salvo autorização expressa do titular da secretaria de gestão 
pública, em casos excepcionais devidamente justificados; 

c) alienação de 10% (dez por cento) dos veículos próprios, excetuados aqueles utilizados em atividades essenciais nas áreas de 

educação, saúde e segurança pública; 

ii - recursos humanos: extinção de 2.036 (dois mil e trinta e seis) cargos vagos de provimento em comissão;   

iii - passagem aérea: adesão ao serviço de gerenciamento sistematizado de viagens corporativas, da secretaria de gestão pública; 

iv - diárias:  

a) corte de 10% (dez por cento) nos gastos com diárias, salvo autorização expressa do titular do órgão ou entidade, em casos 

excepcionais, devidamente justificados; 

b) para fins de cumprimento do disposto no item 1 do § 2º do artigo 5º do decreto nº 48.292, de 2 de dezembro de 2003, fica 
vedada a cobrança de taxa de pernoite em alojamentos públicos utilizados como apoio aos servidores no desempenho de suas 

atribuições; 

v - redução de r$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) nas despesas de custeio nos seguintes órgãos: 

a) Casa Civil; 

b) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional; 

c) Secretaria da Fazenda; 

d) Secretaria de Gestão Pública; 

e) Procuradoria Geral Do Estado;  

vi - água: 

a) os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional relacionados no anexo deste decreto deverão implantar, 
no prazo de 90 (noventa) dias, programa de uso racional da água; 

b) os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional não relacionados no anexo deste decreto deverão 

apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de implantação de medidas de redução de consumo de água; 

vii - energia elétrica: adequação contratual entre consumo e demanda nas unidades com fornecimento em tensão superior a 2,3 

kv, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia; 

viii - telefonia: 

a) redução de 20% (vinte por cento) do valor das contas de telefonia móvel celular; 

b) contratação de empresa para gestão de recursos e serviços de telecomunicação; 

ix - combustível:  
a) redução de 10% (dez por cento) no valor do gasto com o regime de quilometragem previsto na lei nº 761, de 14 de novembro 

de 1975, que dispõe sobre a utilização, no serviço público, de veículos de propriedades de servidores; 

b) imediata adesão ao cartão de gestão de combustível (cadterc - caderno 17); 

x - renegociação de contratos de: 

a) prestação de serviços técnicos; 

b) limpeza e vigilância; 

c) manutenção de áreas verdes; 

d) locação e manutenção de máquinas e equipamentos; 

e) transporte de servidores. 

§ 1º - Os planos a que se refere a alínea "b" do inciso vi deste artigo serão apresentados pelos secretários de estado ao 
governador, na forma de documento que exponha as medidas previstas, suas justificativas, fixe metas e a projeção de resultados. 

§ 2º - A coordenação do programa de melhoria do gasto público deverá acompanhar, por intermédio dos guardiões da economia, a 

execução do plano de que trata o § 1º deste artigo, mantendo informado o comitê de qualidade da gestão pública - cqgp. 

§ 3º - A contratação a que se refere a alínea "b" do inciso viii deste artigo será realizada pela casa civil, no âmbito do programa de 

melhoria do gasto público. 

 

Artigo 2º - Os representantes da fazenda do estado junto às empresas em que esta detenha a maioria do capital votante adotarão 

as providências necessárias à aplicação, no que couber, do disposto no artigo 1º deste decreto. 

 
Artigo 3º - ficam transferidas para a casa civil as atribuições conferidas à secretaria de desenvolvimento metropolitano, previstas 

pelo decreto nº 56.639, de 1º de janeiro de 2011. 

§ 1º - O Secretário-Chefe da Casa Civil disporá, mediante resolução, acerca da transferência de servidores e bens móveis 

necessária à concretização do disposto no "caput" deste artigo.  

§ 2º - A Casa Civil oferecerá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da edição deste decreto, minuta de projeto de lei dispondo 

sobre a extinção da secretaria de desenvolvimento metropolitano. 

 

Artigo 4º - o comitê de qualidade da gestão pública - cqgp, ouvidas, no que couber, as pastas de vinculação, determinará as 

providências necessárias para a operacionalização das seguintes medidas: 



88 
 

i - fusão das seguintes entidades:  

a) Fundação Prefeito Faria Lima - Centro De Estudos E Pesquisas De Administração Municipal - Cepam; 

b Fundação Do Desenvolvimento Administrativo - Fundap; 

c) Fundação Sistema Estadual De Análise De Dados - Seade; 

ii - encerramento das atividades das seguintes entidades: 

a) Companhia Paulista De Eventos E Turismo - Cpetur, cujas atribuições serão absorvidas pela secretaria de turismo, observado o 

disposto na lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

b) Superintendência Do Trabalho Artesanal Nas Comunidades - Sutaco, cujas atribuições serão absorvidas por órgão a ser definido 

em decreto.   

Parágrafo único - as providências a que se refere o "caput" deverão incluir a confecção de minutas dos atos necessários à 
consecução dos objetivos previstos neste artigo. 

 

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio dos Bandeirantes, 28 de junho de 2013 

 

GERALDO ALCKMIN 

 

Anexo a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso vi do artigo 1º do Decreto nº 59.327, de 28 de junho de 2013 
Secretaria Da Justiça E Da Defesa Da Cidadania 

Fundação Casa Vila Guilherme 

Fundação Casa Complexo Brás Piratininga 

Fundação Casa Complexo Vila Maria 

Fundação Casa Raposo Tavares 

Fundação Casa São Vicente 

Fundação Casa Guarujá 

Fundação Casa Itanhaém 

Secretaria De Gestão Pública 

Instituto De Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual - Iamspe 
Secretaria Da Saúde 

Instituto Butantã 

Hospital Pérola Byington 

Sexta Divisão Regional De Taubaté 

Complexo Hospitalar Mandaqui 

Departamento Psiquiátrico Ii - Hospital 

Hospital Dr. Osiris F. Coelho 

Hospital Estadual Sapopemba 

Hospital Estadual Vila Alpina 
Hospital Geral De Taipas 

Hospital Geral Vila Penteado 

Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha 

Hospital Leonor Mendes De Barros 

Hospital Psiq. Prof. André T. Lima 

Hospital Regional Sul 

Instituto Dante Pazzanese 

Hospital Regional V Do Ribeira Pariquera-Açu 

Hospital Guilherme Álvaro - Santos 

Hospital Regional De Assis 
Hospital Regional De Itanhaém 

Hospital Cantídio M. Campos - Botucatu 

Hospital Estadual Odílio A. Siqueira - Presidente Prudente 

Secretaria Da Administração Penitenciária 

Penitenciária P.1 Franco Da Rocha 

Penitenciária P.2 Franco Da Rocha 

Penitenciária P.3 Franco Da Rocha 

Penitenciária Parelheiros 

Penitenciária De Riolândia 
Penitenciária I São Vicente - Anexo 

Penitenciária I São Vicente 

Penitenciária Ii São Vicente 

Penitenciária Ii Balbinos 

Penitenciária Feminina I Tremembé 

Cdp Mongaguá 

Cdp Caraguá 

Cdp São Vicente 

Cdp Praia Grande 

Cdp Taubaté 
Cdp - Franco Da Rocha 

Cdp - Mogi Das Cruzes 

Cdp - Chácara Belém Ii 

Cdp - Belém I 

Cdp - Osasco I 

Cdp - Osasco Ii 

Cdp - São Bernardo Do Campo 

Cdp - Suzano 

Cdp - Pinheiros I 
Cdp - Pinheiros Ii 

Cdp - Pinheiros Iii 

Cdp - Pinheiros Iv 

Cdp - Vila Independência 

Cdp - Itapecerica Da Serra 

Cffp - São Miguel 

Cffp - Franco Da Rocha 

Cpp - Feminina Butantã 

Cr Bragança Paulista 
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Cr Feminino São José Dos Campos 

Hospital Custódia E Tratamento Psiquiátrico De Taubaté 

Secretaria Da Fazenda 

Sede Da Secretaria  

Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Ciência E Tecnologia - Retificação Abaixo - 

Fundação Faculdade De Medicina 

Hospital Das Clínicas Da Fmusp 

Usp - Escola Politécnica 

Usp - Faculdade De Medicina 

Usp - Hospital Universitário 
Usp - Instituto De Química 

Usp - Medicina Veterinária 

Secretaria De Saneamento E Recursos Hídricos 

Parque Ecológico Do Tietê 

Secretaria Da Segurança Pública 

Cadeia Pública S.J.Boa Vista 

Cadeia Pública Franca 

Delegacia De Polícia De Registro 

2º Distrito Policial De Santos 
Comando De Policia.Interior 6 - Santos 

Delegacia De Polícia De Itapeva 

Delegacia De Polícia De São Roque 

Delegacia De Polícia De Botucatu 

Com.De Polic.Interior 5 - Paulo De Faria 

Secretaria Da Educação 

1600 Escolas, Sendo 1200 Região Metropolitana E 400 Interior 

 

Retificação do d.o. de 29-6-2013 

No anexo leia-se como segue e não como constou: 
Anexo a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso vi do artigo 1º do decreto nº 59.327, de 28 de junho de 2013 

Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Ciência E Tecnologia 

Hospital Das Clínicas Da Fmusp 

Usp - Escola Politécnica 

Usp - Faculdade De Medicina 

Usp - Hospital Universitário 

Usp - Instituto De Química 

Usp - Medicina Veterinária 
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ANEXO XIII 
 

Resolução CC-63, de 7-10-2003 

 

 

Dispõe sobre o recolhimento de veículos oficiais considerados inservíveis 

aos pátios, para alienação 

 

O Secretário-Chefe da Casa Civil, resolve: 
 

 

Artigo 1º - Os veículos oficiais da Administração Direta e Autarquias considerados inservíveis somente poderão ser recolhidos aos 

pátios, para alienação, após estarem: 

I - devidamente arrolados junto à Unidade Central de Transportes Internos-UCTI; 

II - com a documentação (Certificado de Registro de Veículo-CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) atualizada; 

III - sem multas pendentes; 

IV - com a competente autorização emitida pela Unidade Central de Transportes Internos-UCTI. 

 
Artigo 2º - Os Dirigentes das Unidades Frotistas pertencentes à Administração Direta e das Autarquias tomarão as providências 

cabíveis para que se dê estrito cumprimento à determinação contida no art. 1º desta resolução. 

 

Artigo 3º - Os procedimentos relativos ao recolhimento dos veículos de que trata esta resolução serão baixados pela Unidade 

Central de Transportes Internos-UCTI, mediante portaria. 

 

Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO XIV 
 

Resolução SGP – 03, de 15-01-2009 

 

Estabelece os procedimentos a serem adotados para a fixação das cotas de 

combustíveis das Unidades Frotistas pertencentes à Administração Direta e 

Autarquias, e dá providências correlatas. 

 

O Secretário de Gestão Pública, com fundamento no artigo 39, inciso V, alínea “d” do Decreto n° 51.463, de 1º de janeiro de 2007, 
resolve: 

 

Artigo 1.º - As Unidades Frotistas pertencentes à Administração Direta e Autarquias deverão encaminhar, anualmente, através do 

aplicativo Workflow – Cotas, do Sistema Integrado de Gestão de Frotas – SIGEF, ao Grupo Central de Transportes Internos - GCTI, 

no período que abrange o primeiro dia útil de fevereiro ao primeiro dia útil de março, proposta de fixação de cotas de combustíveis 

utilizados para consumo em veículos e outros fins. 

§ 1.º - As Unidades Frotistas que possuem veículos instalados com equipamento de Gás Natural Veicular – GNV e farão uso do 

referido combustível, deverão também, propor a quantidade (cota fixada) em m3 (metros cúbicos), a ser utilizada para o consumo 

anual.  
§ 2.º - Em vista dos fatores econômicos e de responsabilidade socioambiental, nos veículos movidos a bicombustível (álcool e 

gasolina) deverá ser priorizado o uso do combustível a álcool, devendo as Unidades Frotistas propor quantidade (cota fixada) em 

litros, a ser utilizada para o consumo anual, reservando o combustível gasolina para uso nos referidos veículos em quantidade 

menor e suficiente para eventuais situações de abastecimentos emergenciais.  

§ 3.º - A proposta, a que se refere este artigo, será encaminhada pelo Dirigente da Frota e deverá ser plenamente justificada e 

instruída com dados que comprovem as necessidades da Unidade Frotista, para cada tipo de combustível. 

§ 4.º - O não encaminhamento da proposta, pela Unidade Frotista, nas condições e no prazo estabelecido, acarretará a fixação das 

cotas de combustíveis nas quantidades indicadas pelo Grupo Central de Transportes Internos, sem consulta à área interessada. 

§ 5.º - O Grupo Central de Transportes Internos analisará a proposta e justificativas enviadas pela Unidade Frotista e, com base no 

comportamento do consumo realizado no exercício anterior, na frota em operação e outros dados técnicos disponíveis, elaborará a 
proposta final a ser encaminhada ao Secretário Adjunto de Gestão Pública, para aprovação. 

§ 6.º - Ao elaborar a proposta final para a fixação das cotas de combustíveis, o Grupo Central de Transportes Internos, de posse da 

proposta a que se refere este artigo e a seu critério, poderá convocar representantes das Unidades Frotistas, para obter 

esclarecimentos. 

 

Artigo 2.º - Fixadas as cotas de combustíveis, as Unidades deverão ratear as quantidades: 

I – para consumo durante os doze meses do exercício, adotando sistema próprio de controle sobre o efetivamente consumido, de 

forma que o consumo não ultrapasse a média mensal; 

II – entre as subfrotas, caso as possuam, na medida de suas necessidades, no decorrer do exercício. 
 

Artigo 3.º - Os pedidos de alteração da cota fixada, de iniciativa dos Dirigentes das Frotas, quando for o caso, deverão ser 

encaminhados ao Grupo Central de Transportes Internos, através do aplicativo Workflow – Cotas do Sistema Integrado de Gestão 

de Frotas – SIGEF, estando condicionados: 

I – à comprovação do acréscimo ou intensificação de atividades, projetos ou programas essenciais ou prioritários, devidamente 

justificados ou ainda, do aumento do quantitativo de veículos e/ou mudança do perfil da frota, que venha exigir quantidade 

superior ao limite estabelecido; 

II – ao encaminhamento do “Demonstrativo Mensal de Consumo de Combustíveis”, através do Sistema Integrado de Gestão de 

Frotas – SIGEF, até o décimo dia útil do mês subseqüente ao consumo; 

III – à regularização da documentação da frota existente, no que se refere aos licenciamentos e ao pagamento de multas; 
IV – ao encaminhamento do pedido, impreterivelmente, até o dia 30 de outubro do respectivo exercício, sob pena de não ser 

apreciado, sendo passível de responsabilidade o dirigente que houver autorizado consumo acima da cota fixada. 

Parágrafo único – As Unidades Frotistas que não mantiverem regularizada a documentação dos veículos de sua frota estarão 

impedidas de ter suas cotas de combustíveis alteradas, adquirir, locar e arrolar veículos sendo, ainda, objeto de relatório 

circunstanciado a ser elaborado pelo Grupo Central de Transportes Internos e encaminhado ao Secretário Adjunto de Gestão 

Pública, para adoção de medidas de responsabilização do Dirigente da área envolvida. 

 

Artigo 4.º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO XV 
 

Portaria DETIN-14, de 27-11-87 

 

Dispõe sobre o recebimento, a permanência e a devolução de veículo em 

demonstração ou sob outras modalidades contratuais 

 

O Diretor do Departamento de Transportes Internos – DETIN, da Assessoria Técnica do Governo, da Secretaria do Governo, em 

cumprimento ao disposto no artigo 2º das Disposições Transitórias do Decreto nº 11.614, de 23 de maio de 1978, e tendo por base 
o Decreto nº 14.251, de 20 de novembro de 1979, atualiza a regulamentação do Capítulo VII, do Título II, do Decreto nº 9.543, de 

1º de março de 1977.  

 

Artigo 1º - O recebimento, a permanência e a devolução dos veículos em demonstração ou sob outras modalidades contratuais, 

cedidos pelas empresas automobilísticas montadoras ou por suas concessionárias às Unidades Orçamentárias e às Autarquias, são 

disciplinados pelo Capítulo VII, do Título II, do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, e pelas Disposições Transitórias.  

Parágrafo único – Consideram-se veículos em demonstração os automotores recebidos para testes de uso de verificação de 

desempenho e adequação aos serviços das Unidades Orçamentárias e das Autarquias.  

 
Artigo 2º - O recebimento dos veículos em demonstração ou sob outras modalidades contratuais, nesta última hipótese em caráter 

excepcional, poderá ser feito pelo Departamento de Transportes Internos - DETIN e pelas Unidades Orçamentárias e Autarquias, 

sendo certo que estas dependerão de prévio pronunciamento do DETIN, devendo para tanto encaminhar pedido fundamentado, 

acompanhado do respectivo ofício da empresa cedente, do certificado de registro e licenciamento de veículo, do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores – IPVA e da apólice de seguro geral, ou das xerocópias autenticadas desses documentos, 

além de um “termo de responsabilidade” pela assistência, por parte da empresa cedente.  

 

Artigo 3º - O Departamento de Transportes Internos – DETIN, ao receber os veículos em demonstração, fará a critério próprio sua 

distribuição entre as Unidades Orçamentárias e Autarquias.  

 
Artigo 4º - O Departamento de Transportes Internos – DETIN, ao pronunciar-se favoravelmente ao recebimento ou distribuição dos 

veículos em demonstração às Unidades Orçamentárias e às Autarquias, fixará prazo de até 30 dias para sua permanência na frota, 

prorrogável, excepcionalmente, por mais 15 dias desde que devidamente justificado pela unidade recebedora.  

Parágrafo único – Excepcionalmente, ainda, a permanência do veículo poderá ultrapassar o prazo previsto no artigo caso haja 

necessidade em se obter um resultado mais apurado face ao serviço a ser executado pelo veículo e que seja devidamente 

justificado pela Unidade.  

 

Artigo 5º - As Unidades Orçamentárias e as Autarquias, quando do recebimento dos veículos em demonstração, deverão lançar um 

“termo de recebimento” (modelo anexo), e durante o período em que estiverem com o veículo em demonstração responderão pelos 
encargos de abastecimento, lavagem e lubrificação.  

Parágrafo único – Uma cópia do “termo de recebimento” deverá ser entregue à empresa cedente.  

 

Artigo 6º - As unidades Orçamentárias e as Autarquias, recebidos os veículos em demonstração, deverão encaminhar o processo ao 

Departamento de Transportes Internos, para:  

I – exame do recebimento para fins de registro;  

II – registro das quantidades de veículos em demonstração;  

III - anotações dos prazos previstos.  

 

Artigo 7º - As Unidades Orçamentárias e as Autarquias, durante a permanência dos veículos em demonstração, deverão adotar um 
Controle de Veículos em Demonstração” (modelo anexo), onde serão registrados, diariamente, pelo condutor que estiver dirigindo o 

veículo:  

I - quilometragem percorrida;  

II - combustível e óleos lubrificantes consumidos;  

III – eventuais paralisações para manutenção, lavagens e lubrificação.  

 

Artigo 8º - As Unidades Orçamentárias e as Autarquias, por ocasião da entrega dos veículos em demonstração a outra Unidade ou 

de sua devolução à empresa cedente, deverão lavrar um “termo de entrega” (modelo anexo).  

 
Artigo 9º - As Unidades Orçamentárias e as Autarquias deverão encaminhar ao Departamento de Transportes Internos – DETIN, 

dentro de 15 dias, contados da entrega a outra Unidade ou da devolução à empresa cedente dos veículos em demonstração, o 

Relatório de Avaliação de Veículos em Demonstração (modelo anexo) e uma cópia do Controle de Veículos em Demonstração.  

Parágrafo único – As unidades poderão, ainda, apresentar outros dados que julgarem esclarecedores no Relatório de Avaliação de 

Veículos em Demonstração.  

 

Artigo 10 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria DETIN-2, de 24-04-80, publicada 

no D.O E. de 29-04-80. 
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ANEXO XVI 
 

PORTARIA DETIN-3, de 7/10/99 

 

O Diretor do Grupo de Transportes Internos-UCTI, da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, expede a presente portaria que 

regulamenta o Artigo 81, do Decreto n.º 9.543, de 1º de março de 1977, que teve sua redação alterada pelo Decreto n.º 44.316, 

de 6 de outubro de 1.999: 

 

Artigo 1º- A concessão, a qualquer tempo, pelo dirigente da frota ou subfrota, de autorização para servidor conduzir veículo oficial 
terá validade somente durante o exercício em que for concedida, fixando-se, inicialmente, um período de até 180 dias, que poderá 

ser revalidado e obedecerá aos seguintes requisitos: 

I- apresentação, pelo servidor, da Carteira Nacional de Habilitação, com categoria compatível com o tipo de veículo a ser 

conduzido; 

II- preenchimento, pelo servidor, do “Requerimento para Concessão de Autorização para Dirigir Veículo Oficial”; 

III- autorização expressa do dirigente da frota ou subfrota,  na ficha “Autorização para Dirigir Veículo Oficial”;  

IV- aprovação, em teste complementar, para aferir a habilidade do servidor para dirigir veículo oficial, se o dirigente da frota ou 

subfrota entender necessário. 

§1º- No início de cada exercício, o dirigente da frota ou subfrota avaliará a necessidade da manutenção de cada autorização 
concedida no exercício anterior e da concessão de novas autorizações. 

§2º- Os modelos dos impressos para os fins preconizados nos incisos II e III constam dos Anexos 1 e 2 à presente portaria. 

 

Artigo 2º- Concedida a autorização para dirigir veículo oficial, o servidor: 

I- não poderá: 

a) ceder a direção do veículo a terceiros; 

b) utilizar o veículo em atividades particulares ou diversas daquelas que motivaram a concessão; 

c) conduzir pessoas e/ou materiais estranhos ao serviço público prestado.       

II- terá as mesmas incumbências conferidas ao condutor, pelos Artigos 11 e 85 do Decreto n.º 9.543/77; 

III- deverá: 
a) cumprir o disposto nos Artigos 65, 66, 67, 73 e 92 inciso I do Decreto n.º 9.543/77; 

b) preencher corretamente o impresso para “Controle de Tráfego”; 

c) exibir a autorização concedida, sempre que solicitada por quem     de direito; 

d) findo o deslocamento, guardar o veículo oficial no órgão detentor, nos termos do Artigo 76 do Decreto n.º 9.543/77. 

Parágrafo único- Em caso de acidentes ou surgimento de dano no veículo oficial, será aplicado o disposto no Artigo 86 do Decreto 

n.º 9.543/77. 

 

Artigo 3º- Findo o período de até 180 dias, fixado quando da concessão da autorização a que se refere o artigo 1º, este poderá ser 

revalidado, desde que: 
I- seja de interesse da Administração; 

II- o servidor não esteja incurso nos Artigos 67 e 86 do Decreto n.º 9.543/77; 

III- não ultrapasse 180 dias. 

§1º- As revalidações serão concedidas, observando-se prazo máximo a que se refere  o inciso III deste artigo ou o número de dias 

que restam para o término do exercício. 

§2º- O dirigente da frota ou subfrota, a seu critério, poderá exigir, para a revalidação de que trata este artigo, o cumprimento do 

disposto nos incisos I e IV do artigo 1º da presente portaria. 

§3º- O requerimento para solicitação de revalidação obedecerá ao modelo constante do Anexo 2 à presente portaria e deverá ser 

acompanhado da ficha “Autorização para Dirigir Veículo Oficial”. 

§4º- A revalidação a que se refere este artigo obedecerá ao modelo constante do Anexo 3 à presente portaria. 
 

Artigo 4º- O cancelamento da autorização para dirigir veículo oficial se dará: 

I- a qualquer tempo, pelo dirigente da frota ou subfrota; 

II- a pedido do servidor. 

 

Artigo 5º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.    
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ANEXO XVII 
 

PORTARIA DETIN-1, de  16-2-2000 

 

O Diretor do Grupo de Transportes Internos-DETIN, da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, expede a presente portaria: 

 

Artigo 1º- As Unidades Frotistas da Administração Direta e Autarquias utilizarão o “Demonstrativo de Gastos com Veículos Oficiais”, 

como forma de apuração dos gastos ocorridos em cada semestre do exercício, devendo ser preenchido conforme modelo e Rotina 

de Preenchimento em anexo. 
 

Artigo 2º-  O “Demonstrativo de Gastos com Veículos Oficiais”, obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2.000, a ser elaborado por 

Grupo de classificação de veículos e tipo de combustível utilizado, deverá ser encaminhado ao Grupo de Transportes Internos-

DETIN até o 15º dia útil do mês subsequente ao vencimento do semestre a que corresponder, através de disquete ou correio 

eletrônico.  

Parágrafo único- Os valores relativos ao segundo semestre de cada exercício deverão ser acumulados com os referentes ao 

primeiro semestre. 

 

Artigo 3º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Portaria DETIN-9, de 29/9/86 e Portaria 
DETIN-1, de 9/1/98. 

 

ROTINA DE PREENCHIMENTO 

Campo 1- Secretaria: escrever, por extenso o nome da Secretaria; 

Campo 2- Unidade Orçamentária ou Autarquia: escrever, por extenso, o nome da Unidade Orçamentária ou Autarquia a que 

pertencem os veículos; 

Campo 3- Grupo: indicar o grupo em que estão classificados os veículos; 

Campo 4- Combustível: indicar se os veículos são movidos a gasolina, óleo diesel ou álcool; 

Campo 5- Semestre: indicar o semestre de competência dos gastos; 

Campo 6- Ano: indicar o ano de competência dos gastos; 
Campo 7- Fls.: numerar, em ordem crescente, as folhas a serem enviadas; 

Campo 8- Placa: indicar o número da placa dos veículos; 

Campo 9- Ano do modelo: indicar o ano do modelo do veículo; 

Campo 10- Marca: especificar a marca do veículo; 

Campo 11- Tipo: escrever o tipo do veículo (ex. sedã, perua, camioneta, caminhão, furgão, ambulância etc.); 

Campo 12- Combustível: indicar os gastos com combustível; 

Campo 13- Lavagem, lubrificação e lubrificantes: indicar as despesas com lavagens simples e completas, com ou sem motor, trocas 

de óleo (motor, câmbio e diferencial), pulverizações, lubrificação de pinos de suspensão, bem como outros tipos de lubrificação; 

Campo 14- Consertos mecânicos e revisões: indicar nos subitens:  
Subitem 14A- Materiais: gastos com peças empregadas em consertos mecânicos de qualquer espécie, inclusive retífica e troca de 

motores; 

Subitem 14 B- Mão-de-Obra: gastos com mão-de-obra de terceiros com serviços mecânicos de qualquer espécie, inclusive os 

decorrentes de alinhamento de direção; 

Campo 15- Pneus e Câmaras: indicar os gastos com consertos e trocas de pneus, câmaras e balanceamento de rodas; 

Campo 16- Outros: indicar as despesas com serviços de funilaria e pintura, tapeçaria, eletricidade em geral (inclusive troca de 

baterias e de quaisquer tipos de lâmpadas), consertos e/ou trocas de instrumentos de medição do veículo, bem como de vidraçaria 

(trocas de canaletas e vidros, borrachas de vedação, consertos e ajuste de mecanismos de levantamento/abaixamento de vidros 

das portas, serviços de calafetação de vidros dos pára-brisas e afins); 

Campo 17- Total: indicar o somatório dos valores apurados nos itens anteriores, por veículo; 
Campo 18- Quilometragem percorrida: indicar a quilometragem percorrida  pelo veículo durante o semestre; 

Campo 19- Total: indicar os valores apurados em cada item, por coluna. 

Campo 20- Elaboração: indicar nos subitens: 

Subitem 20 A- Nome: indicar o nome do servidor que elaborou o Demonstrativo; 

Subitem  20 B- Cargo: indicar o cargo do servidor que elaborou o Demonstrativo; 

Subitem 20 C- Telefone: indicar o número de telefone para contato com o servidor que elaborou o Demonstrativo. 

 

INSTRUÇÕES PARA ARREDONDAMENTO: 

1- Valores inferiores a R$0,50: desprezar; 
2- Valores iguais ou superiores a R$0,50: arredondar para a unidade imediatamente superior; 

3- Resultados das aproximações acima: não transcrever nem vírgulas, nem zeros. 
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ANEXO XVIII 
 

Portaria UCTI - 1, de 01/03/2004 

 

O Diretor da Unidade Central de Transportes Internos – UCTI, da Casa Civil, expede a presente portaria que institui modelo de 

impresso e procedimentos a serem adotados pelas Unidades Frotistas pertencentes à Administração Direta e Autarquias quando do 

arrolamento, recolhimento no pátio e baixa de veículos oficiais: 

 

Artigo 1º -  A colocação, à disposição da Unidade Central de Transportes Internos – UCTI, de veículos oficiais, motocicletas, 
motonetas e afins considerados excedentes, por arrolamento simples ou decorrente de acidente, com perda total ou não, sem 

seguro geral, dar-se-á mediante ofício do Dirigente da Frota ou do Órgão Setorial, legalmente autorizado, que deverá estar 

acompanhado: 

I- do impresso “Laudo de Arrolamento e Avaliação”, conforme modelo anexo, devidamente preenchido; 

II- do decalque legível dos números do chassi e motor, colados em local próprio do impresso “Laudo de Arrolamento e Avaliação”; 

III- do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV e  Certificado de Registro de Veículo - CRV, atualizados; 

IV- dos extratos PRODESP/DETRAN de multas e do RENAVAM (nºs dos agregados), com data não superior a 15(quinze) dias 

contados da sua expedição e emitido por órgão competente; 

V- do valor aproximado do veículo (avaliação), nas condições em que ele se encontra, expresso em Reais (R$); 
VI- da nota fiscal de compra, justificando, se, por qualquer motivo, tenha ocorrido  substituição de alguma das partes, peças ou 

componentes originais (agregados), que contenham os dados de identificação veicular; 

VII- da declaração, justificando, se, por qualquer motivo e através de reaproveitamento de outro veículo oficial, tenha sido 

substituída  alguma das partes, peças ou componentes originais (agregados), que contenham os dados de identificação veicular. 

Parágrafo único- No caso de arrolamento de veículo acidentado, com perda total ou não, além dos documentos supracitados, as 

unidades frotistas deverão encaminhar o “Termo de Liberação do Veículo”, assinado pelo Dirigente da Frota ou do Órgão Setorial, 

ou ainda, pelo Presidente da Comissão de Sindicância, onde deverá  constar que ele não é objeto de ação judicial. 

 

Artigo 2º- O valor (avaliação), a que se refere o artigo anterior, deverá corresponder à condição do veículo, no estado geral em que 

se encontra, e será calculado da seguinte forma: 
I - bom ou regular (veículo que poderá ser considerado recuperável): 

a) calcula-se, partindo sempre do seu valor de mercado; 

b) aplica-se a depreciação, em virtude das condições apresentadas pelo veículo, levando-se em consideração: 

1. aspecto geral; 

2. a existência e condições das peças e demais componentes existentes, principalmente as constantes do "Laudo de Arrolamento e 

Avaliação"; 

3. o custo aproximado da  recuperação. 

c) demais fatores que porventura venham a influir em seu valor final. 

II- mau (que deverá ser considerado como sucata), calcula-se considerando o valor estimado das peças e demais componentes 
reaproveitáveis, existentes no veículo. 

 

Artigo 3º- Em caso de arrolamento de veículo vinculado a aquisição, as Unidades Frotistas deverão encaminhar, à UCTI, 

juntamente com a requisição, relação dos veículos a serem arrolados com suas respectivas características: marca, modelo, ano, 

patrimônio e número do chassi. 

Parágrafo único- Após o recebimento do veículo novo, o Dirigente da Frota ou do Órgão Setorial, determinará o envio da 

documentação exigida no Artigo 1º, desta portaria ficando, após esta data, proibida a utilização do veículo arrolado. 

 

Artigo 4º- A baixa de veículo furtado ou roubado, deverá ser solicitada à UCTI, através de ofício do Dirigente da Frota ou do Órgão 

Setorial. 
Parágrafo único – No caso de veículo que possua seguro geral, deverá ser encaminhada cópia de documento da Companhia 

Seguradora, atestando o fato ocorrido e, se exigido pela seguradora, o CRV preenchido, em nome da Companhia, sem data, para 

assinatura da autoridade competente, para fins de transferência de propriedade, em caso de recuperação do veículo e pagamento 

ao Erário, da indenização correspondente. 

 

Artigo 5º- A baixa de veículo acidentado, com perda total, que possua seguro geral, deverá ser solicitada à UCTI, através de ofício 

do Dirigente da Frota ou do Órgão Setorial, e deverá estar acompanhada: 

I- de cópia de documento da Companhia Seguradora, atestando o fato    ocorrido; 

II- do CRLV atualizado e do CRV preenchido, em nome da Companhia Seguradora, sem data, para assinatura da autoridade 
competente, para fins de transferência  de propriedade e pagamento ao Erário, da indenização correspondente. 

Parágrafo único – No caso em que o ressarcimento por perda total do veículo for efetuada por empresa seguradora de terceiro, 

responsável pelo sinistro, aplicar-se-ão, as mesmas exigências e orientações constantes neste artigo. 

 

Artigo 6º- Os Dirigentes das Unidades Orçamentárias e Autarquias, após cumprir as determinações contidas na Resolução CC-63, 

de 7-10-2003 e mediante autorização da UCTI, determinarão o recolhimento imediato do veículo arrolado como excedente, no pátio 

indicado na referida autorização. 

Parágrafo único – A autorização será concedida mediante solicitação do Dirigente da Frota ou do Órgão Setorial à UCTI, por meio 

eletrônico,  contendo relação dos veículos arrolados a serem recolhidos e pátio de destino. 

 
Artigo 7º- Quando da entrega do veículo arrolado como excedente, este deverá: 

I - estar devidamente arrolado  junto à UCTI e autorizado de conformidade com a Resolução CC-63, de 7-10-2003; 

II- ser despojado: 

a) de distintivos, dísticos, ou emblemas oficiais, porventura existentes, bem como de quaisquer inscrições identificadoras da frota a 

que pertencer; 

b) de suas placas, que por  serem oficiais (brancas), deverão ser recolhidas pelas próprias Unidades Frotistas ao órgão de trânsito 

competente; 

III – quando tratar de veículo de policiamento, estar com a pintura descaracterizada e sem os equipamentos de 

comunicação(rádio), som(sirene) e luz intermitente(giroflex); 
IV – portar, cópia do impresso “ Laudo de Arrolamento e Avaliação”. 

Parágrafo único- Os veículos que não atenderem às exigências deste artigo não serão recebidos no pátio de destino. 

 

Artigo  8º- O responsável pelo pátio, quando do recebimento do veículo deverá: 

I – verificar em seu banco de dados, se o veículo a ser recebido está devidamente autorizado pela UCTI; 

II – observar se o veículo atende as demais  exigências do artigo anterior e aplicar se necessário, o contido no parágrafo único; 

III – elaborar, em 2 (duas ) vias, caso esteja tudo em ordem, o “Laudo de Vistoria”, ficando uma em poder do responsável pelo 

pátio e outra com a unidade como recibo de entrega, esse laudo será compatível com o “Laudo de Arrolamento e Avaliação” e o 

modelo será fornecido pela UCTI. 
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Artigo 9º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO XIX 
 

PORTARIA GCTI – 02 de 04/02/2014 

 

O Diretor do Grupo Central de Transportes Internos - GCTI, da Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da 

Secretaria de Gestão Pública, em cumprimento ao que determina o artigo 30, do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1.977 e, em 

conformidade com o artigo 2.º e parágrafo único do Decreto 59.038 de 03 de abril de 2013, expede a presente portaria: 

 

Artigo 1º - A aquisição e a locação de veículos por órgãos da administração direta, administração indireta, autarquias e fundações 

do Estado, somente poderão ser autorizadas quando apresentarem motor ciclo Otto flexível. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, poderão ser adquiridos ou locados veículos com motor Otto ou motor ciclo diesel, quando não 
houver modelos na mesma classificação com motor ciclo Otto flexível ou quando estes não atenderem às necessidades específicas 

da administração direta, administração indireta, autarquias e fundações do Estado, o que deverá ser sempre justificado. 

§ 1º - Consideram-se para fins desta portaria:  

1. como motor ciclo Otto aquele que possui um ciclo termodinâmico caracterizado pela ignição por centelha e que funcione com 

somente 1 tipo de combustível;  

2. como motor ciclo Otto flexível aquele que possui um ciclo termodinâmico caracterizado pela ignição por centelha e que possa 

funcionar com 2 ou mais tipos de combustíveis isoladamente ou misturados em qualquer proporção; 

3. como motor ciclo diesel aquele que possui um ciclo termodinâmico caracterizado pelo aumento da temperatura na câmara de 

combustão provocado pela compressão do ar. 
 

Artigo 2º - Ficam enquadrados os veículos nacionais e importados, discriminados nos anexos I e II, de acordo com seus tipos e 

marcas, nos Grupos, segundo a sua categoria. 

§ 1º - Os veículos dos Grupos “Especial” e “A” poderão ser adquiridos com equipamentos opcionais, além dos normais de produção. 

§ 2º - Os veículos dos Grupos “B”, “S-1”, “S-2”, “S-3” e “S-4” serão adquiridos nas versões básicas de linha de produção sem 

equipamentos opcionais. 

§ 3º - Excepcionalmente, os veículos dos Grupos a que se refere o parágrafo segundo, poderão ser adquiridos com equipamentos 

opcionais, desde que essenciais e devidamente justificados no pedido inicial, ressalvando-se os veículos que já possuam opcionais 

no modelo básico de linha de produção, bastando, neste caso, o mero apontamento no pedido inicial. 

 
Artigo 3º - Os veículos que não foram enquadrados pela presente portaria, quer por estarem fora de linha de produção ou por 

terem suas versões alteradas, permanecerão em suas frotas, nos Grupos em que se encontravam classificados: 

I - no caso de veículos oficiais, até o seu arrolamento como excedente; 

II - até o término ou rescisão do contrato, quando se tratar de locação não eventual; 

III - quando expirar o prazo legal, em caso de convênio. 

 

Artigo 4º - Os veículos de representação do Grupo “Especial” são, preferencialmente, de fabricação nacional e com as seguintes 

características: tipo sedã, 4 portas, cor escura, de preferência preta, versão mais luxuosa da linha e capacidade para 5 ou mais 

pessoas, para uso exclusivo do Governador e Vice-Governador. 
 

Artigo 5º - Os veículos de representação do Grupo “A” são, preferencialmente, de fabricação nacional e com as seguintes 

características: tipo sedã, 4 portas, cor escura, de preferência preta, versão intermediária de luxo da linha e capacidade para 5 ou 

mais pessoas, para uso exclusivo de Secretários de Estado e do Procurador Geral do Estado. 

 

Artigo 6º - Os veículos de representação do Grupo “B” são, preferencialmente, de fabricação nacional e com as seguintes 

características: tipo sedã, 4 portas, cor escura, de preferência preta, versão básica da linha e capacidade para 5 ou mais pessoas, 

para uso exclusivo de: Secretários Adjuntos, Chefes de Gabinete, Delegado Geral de Polícia, Comandante Geral da Polícia Militar, 

Superintendentes de Autarquias, Presidentes de Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e Presidentes de 

Empresas em cujo capital o Estado tenha participação majoritária. 
 

Artigo 7º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-1” são, preferencialmente, de fabricação nacional, cor branca, tipo 

sedã ou “hatchback”, 2, 3, 4 ou 5 portas, versão básica da linha e capacidade para 4 ou mais pessoas, destinados ao transporte 

exclusivo de passageiros.  

Parágrafo único - Para efeito de distinção, os veículos que compõem o grupo de que trata este artigo foram agrupados por potência 

(cv), tendo como referência o etanol (álcool) para veículos bicombustíveis. 

I – Até 80 cv; 

II – De 81 cv a 115 cv. 

 
Artigo 8º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-2” são, preferencialmente, de fabricação nacional, cor branca, versão 

básica da linha e adequados ao transporte misto de cargas leves e de passageiros. 

Parágrafo único - Para efeito de distinção entre os tipos que compõem o grupo de que trata este artigo, os veículos foram 

agrupados nesta portaria conforme segue: 

I - Peruas; 

II - Vans; 

III - Minivans / Monovolumes; 

IV - Caminhonetes - cabine simples - capacidade de carga de até 770 kg; 

V - Caminhonetes - cabine simples – capacidade de carga de 771 até 2.000 kg; 

VI - Caminhonetes - cabine dupla - capacidade de carga de 771 até 2.000 kg; 
VII - Utilitários esportivos. 

 

Artigo 9º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-3” são, preferencialmente, de fabricação nacional, cor branca, 

carroceria aberta e adequados ao transporte de carga média e pesada acima de 2 toneladas (tipo carga seca). 

 

Artigo 10º - Os veículos de prestação de serviços do Grupo “S-4” são, preferencialmente, de fabricação nacional, cor branca, 

oriundos ou não dos Grupos “B”, “S-1”, “S-2” e “S-3”, devidamente caracterizados mediante adaptação ou transformação, e 

compreendem as viaturas de policiamento com equipamento externo de som e luz intermitente, motocicletas, motonetas e afins, 

jipes em geral, ambulâncias, furgões, ônibus, microônibus, caminhões baú, guinchos e os veículos com características especiais, 
destinados à prestação de serviços específicos. 

Parágrafo único - As motocicletas, motonetas e afins, enquadradas nos termos do “caput” deste artigo, não oneram nem produzem 

vagas nas frotas, devendo, entretanto, integrar as quantidades existentes. 

 

Artigo 11 - Somente poderá participar de licitação promovida pela administração direta, administração indireta, autarquias e 

fundações do Estado fornecedores que ofereçam veículos que estejam enquadrados na presente Portaria (anexos I e II) ou 

homologados expressamente pelo GCTI. 
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§ 1º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, os veículos enquadrados nos Grupos “S-3” e “S-4”, a que se referem os artigos 

9º e 10º, desta portaria, devido às suas características especiais, não necessitam estar discriminados nos anexos I e II e nem 

serem homologados pelo GCTI.  

§ 2º- Aplica-se o disposto neste artigo aos veículos locados e em convênio. 

 

Artigo 12 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria GCTI-01, de 03/10/2012. 
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ANEXO I – VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO 
 

MONTADORA GRUPO "ESPECIAL" GRUPO "A" GRUPO "B" 

CITROEN x 
C4 Lounge 2.0 Exclusive 
C4 Lounge 2.0 Tendance 

C4 Exclusive 2.0 

C4 1.6 
C4 2.0 

C4 Lounge 2.0 

FIAT x Linea Absolute 1.8 
Linea 1.8 

Grand Siena 1.6 

FORD 
Fusion 3.0 V6 

Fusion hybrid 

Focus Sedã Ghia 2.0 

Fusion 2.5 

Focus 1.6 

Focus 2.0 

GENERAL MOTORS Omega Fittipaldi 3.6 
Cruze LTZ 1.8 

Malibu LTZ 2.4 

Cruze 1.8 

Cobalt 1.8 

Sonic 1.6 

HONDA Accord EX V6 3.5 
Civic LXL SE Flex 1.8 

Civic EXS Flex 1.8 

City 1.5 

Civic 1.8 

HYUNDAI Azera 3.0 V6 x x 

KIA MOTORS x x Cerato 1.6 

LIFAN MOTORS x x Lifan 620 1.6 

NISSAN 
 

x 
Sentra 2.0 SL 

Tiida 1.8 

Sentra 2.0 

Versa 1.6 

PEUGEOT 
 

x 
408 Feline 2.0 

 

408 2.0 

RENAULT x Fluence Privilège 2.0 Fluence 2.0 

TOYOTA Camry XLE 3.5 V6 
Corolla GLi 1.8 
Corolla XEi 2.0 

Corolla Altis 2.0 

Corolla 1.8 

VOLKSWAGEN Passat CC 3.6 V6 Jetta Conforline 2.0 Polo 2.0 

(*) salvo justificativa devidamente fundamentada, veículos do grupo B são básicos de linha. 
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ANEXO II – VEÍCULOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 

MONTADORAS 

GRUPO "S-1" GRUPO "S-2" 

Até 80 cv* De 81 A 115 cv* Peruas 
Minivans / 

Monovolumes 
Vans 

CITROËN - - C3 - - C3 Picasso - Jumper Minibus 

FIAT 

- Uno 

- Palio hatch 

- Siena sedã 

- Siena sedã 

- Uno 

- Palio hatch 
- Grand Siena sedã 

- Palio weekend 
- Doblô 

- Idea 
- Ducato 

FORD 
- Fiesta hatch 
- Fiesta sedã 

- Ka 

- Fiesta hatch 

- Fiesta sedã 
- - - Transit 

GENERAL MOTORS 

- Celta hatch 

- Classic sedã 

- Prisma sedã 

- Onix hatch 

- Agile hatch 

- Cobalt Sedã 

- Prisma sedã 

- Onix hatch 

 - Spin - 

HONDA    - Fit  

KIA MOTORS - Picanto hatch - - - - 

JAC MOTORS  
- J3 hatch 

- J3 Turim Sedã 
- - - 

LIFAN MOTORS - - Lifan 320 - - - 

MERCEDES-BENZ - - - - - Sprinter 

NISSAN - March hatch - March hatch - 
- Grand Livina 

- Livina 
- 

PEUGEOT - 
- 207 Sedan 

- 207 hatch 
- 207 SW - Partner 

- Boxer 

Passageiro 

RENAULT 

- Clio hatch 

- Logan sedã 

- Sandero hatch 

- Logan sedã 

- Sandero hatch 

- Symbol sedã 

- Megane Grand 

Tour 
 - Master Minibus 

TOYOTA  
- Etios hatch 

- Etios sedã 
- - - 

VOLKSWAGEN 

- Gol 

- Voyage 

- Fox hatch 

- Voyage 

- Fox hatch 

- Gol G5 

- Polo hatch 

- Polo sedã 

- Space fox - - 

(*) salvo justificativa devidamente fundamentada, veículos de serviço são básicos de linha. 
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MONTADORAS 

GRUPO "S-2" 

Caminhonetes - Cabine 
simples - capacidade 

até 770 Kg 

Caminhonetes - Cabine 
simples - capacidade 

de 771 até 2.000 kg 

Caminhonetes - Cabine 
dupla - capacidade de 

771 até 2.000 kg 

Utilitário 

Esportivo 

BRAMONT - - Mahindra picape - Mahindra picape CD - Mahindra SUV 

FIAT -Strada - - - Freemont 

FORD - Courier 

- Ranger - Ranger 

- EcoSport 

- F250 - F250 

GENERAL MOTORS - Montana - S10 - S10 

- Captiva 

- Trailblazer 

HYUNDAI - - HR - - Tucson 

IVECO LATIN AMÉRICA - - Daily Chassi CS - Daily Chassi CD - 

KIA MOTORS - - Bongo - - 

MITSUBISHI MOTORS - - - L200 

- Pajero 

- Outlander 

NISSAN - - -Frontier - 

PEUGEOT - Hoggar - - - Peugeot 3008 

RENAULT   - Master   - Duster 

SSANGYONG - - - Actyon Sports - Kyron 
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- Korando 

- Rexton 

TOYOTA - - Hilux - Hilux - Hilux 

VOLKSWAGEN - Saveiro - Amarok - Amarok - 

 

(*) salvo justificativa devidamente fundamentada, veículos de serviço são básicos de linha. 
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ANEXO XX 
 

Comunicado UCTI-3, 12/09/2001 

 

A Unidade Central de Transportes Internos – UCTI, da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica, em razão da vigência do 

Decreto Municipal n.º 37.085, de 3 de outubro de 1997, que implantou o “Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos 

Automotores no Município de São Paulo” e considerando as inúmeras consultas enviadas a esta UCTI sobre o assunto, comunica 

aos Dirigentes das Autarquias e das Unidades Frotistas pertencentes à Administração Direta, que deverão ser adotadas 

providências, no âmbito de suas frotas, para que os órgãos setoriais, subsetoriais e detentores sejam devidamente orientados 
sobre as multas advindas do não cumprimento das determinações impostas pela legislação pertinente e suas conseqüências. 

 

Da restrição de circulação imposta, excetuam-se os veículos que passamos a enumerar:  

 

I – de transporte coletivo e de lotação, devidamente autorizados a operar o serviço; 

 

II – motocicletas e similares; 

 

III – táxis; 
 

IV – de transporte escolar; 

 

V – guinchos; 

 

VI – outros, empregados em serviços essenciais e de emergência, assim considerados: 

a)     ambulâncias; 

b)     policiamento, corpo de bombeiros, defesa civil e veículos militares devidamente identificados como tais; 

c)      serviço funerário, água, luz, telefone, gás, trânsito, coleta de lixo e correio, devidamente identificados como tais; 

d)     transporte de combustível e insumos diretamente ligados a atividades hospitalares; 
e)     transporte de sangue e derivados, de órgão para transplante e de materiais para análises clínicas; 

f)       transporte de material necessário a campanhas de saúde pública; 

g)     transporte de combustível aeronáutico e ferroviário; 

h)    transporte e segurança de valores; 

i)       órgãos da imprensa; 

j)       dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou por quem as transportem. 
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ANEXO XXI 
 

COMUNICADO GCTI Nº 001/2010 

 

A partir deste ano – 2010 todos os veículos licenciados no Município de São Paulo, de acordo com a Portaria n º 147/SVMA-

G/2009 deverão realizar a Inspeção Ambiental Veicular.  

 

É o que estabelece o artigo 4º da Portaria citada: “Para os veículos de todos os tipos, as inspeções referentes ao ano exercício 

deverão ser realizadas com antecedência de até 90 (noventa) dias da data limite para o licenciamento, sendo que o agendamento 
para a inspeção será liberado 120 dias antes da data limite para o licenciamento”.  O agendamento da inspeção ambiental 

veicular deverá ser feita através do site: www.controlar.com.br . 

 

Os veículos oficiais estão isentos do pagamento de tarifa. Para os veículos que foram isentos do pagamento da tarifa no ano 

de 2009, não é necessário realizar nova solicitação. 

 

Quanto a solicitação da ISENÇÃO DA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR, para aqueles veículos oficiais licenciados no 

município de São Paulo e, que prestam serviços exclusivamente em outros municípios do Estado de São Paulo, deverão seguir 

os termos da Portaria 155/SVMA-G/2009 (Acesse:  www.prefeitura.sp.gov.br – Verde e Meio Ambiente – Inspeção veicular – 
Legislação – Portarias SVMA). 

 

Dessa forma, e uma vez que a inspeção ambiental veicular será permanente,COMUNICO que neste e nos anos vindouros as 

Unidades Frotistas deverãoobservar os procedimentos previstos no site da Controlar, para que os veículos oficiais pertencentes às 

suas frotas possam efetuar a inspeção.  

  

Cumpre lembrar, portanto, que as Unidades Frotistas não mais necessitarão enviar mensagens ou ofícios ao Grupo Central de 

Transportes Internos – GCTI para fins de inspeção ambiental veicular dos seus veículos oficiais, pois os procedimentos para que 

esses veículos sejam submetidos à inspeção deverão ser tratados diretamente com aquela Secretaria Municipal, no que diz respeito 

a isenção de tarifa ou isenção da inspeção. Portanto, este GCTI não será mais o interlocutor da inspeção ambiental veicular dos 
veículos oficiais entre a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal de São Paulo e as Unidades 

Frotistas. 

 

http://www.controlar.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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ANEXO XXII 
 

COMUNICADO GCTI FEVEREIRO/2014 

 

Considerando que vários pedidos de aquisição / locação de veículos, tem chegado a este Grupo Central de Transportes Internos – 

GCTI COMUNICO que: 

 

Por ordem superior, até que seja revogado o Decreto Nº 59.327, de 28 de junho de 2013, não serão autorizadas solicitações de 

aquisição ou locação em complementação às vagas disponíveis na frota. 
 

Somente serão autorizadas solicitações de aquisição ou locação de veículos, em substituição, a arrolamento de veículos ou a 

término de contratos de locação. 

 

Portanto, as solicitações de aquisição ou locação de veículos, em complementação às vagas disponíveis na frota serão prontamente 

devolvidas à origem. 
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ANEXO XXIII 
 

Resolução ANTT nº 3.916, de 18 de outubro de 2012 

 

Dispõe sobre a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para veículos do 

Corpo Diplomático e para veículos oficiais utilizados pela União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, 

autarquias ou fundações públicas, no âmbito das rodovias federais 

concedidas. 
 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 25, 

inciso VIII da Resolução ANTT nº 3.000, de 28 de janeiro de 2009, fundamentada no Voto DJB – 110, de 8 de outubro de 2012, no 

que consta do Processo nº 50500.000075/2010-16; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso IV do art. 24 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que atribui à ANTT competência para 

elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e terminais, garantindo isonomia no seu acesso e uso; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 94.002, de 4 de fevereiro de 1987, que dispõe sobre a concessão de obra pública, para construção, 

conservação e exploração de rodovias e obras rodoviárias federais, e dá outras providências e que versa ainda sobre a isenção de 
pagamento de pedágio por veículos oficias e do corpo diplomático que utilizem as vias públicas integrantes do sistema rodoviário 

federal objeto de concessão; e 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, que dispõe sobre a utilização de veículos oficias pela administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os veículos oficiais utilizados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, 

autarquias ou fundações, bem como do Corpo Diplomático, são isentos do pagamento da tarifa de pedágio no âmbito das rodovias 

federais concedidas. 
Parágrafo único. Consideram-se como oficiais os veículos próprios ou contratados de prestadores de serviço utilizados pela União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas na forma do 

Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008 e da legislação estadual, municipal e do Distrito Federal vigentes. 

 

Art. 2º Os veículos do Corpo Diplomático e os veículos oficiais devidamente identificados com placas azuis com caracteres brancos, 

brancas com caracteres pretos ou pretas com caracteres dourados, na forma da Resolução Contran nº 231, de 15 de março de 

2007, terão o direito de passar gratuita e automaticamente pelas praças de pedágio, sem que lhes seja exigido cadastramento 

prévio. 

 
Art.3º Os veículos oficiais contratados de prestadores de serviço deverão ser cadastrados previamente, mediante um canal de 

comunicação no sitio eletrônico da Concessionária exclusivamente utilizado para esse fim, pelos órgãos públicos junto às 

concessionárias das rodovias por onde seus veículos necessitam transitar por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I – cópia autenticada do Certificado de Licenciamento do Veículo (CLV); e 

II – cópia autenticada do contrato de locação dos veículos. 

§1º A Concessionária tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a emissão de documento que indique o cadastramento do veículo. 

§ 2º O cadastro atualizado dos veículos oficiais contratados de prestadores de serviço deve ser enviado à ANTT, mensalmente, no 

RETOFF - Relatório Técnico-Operacional-Físico-Financeiro. 

§3º Para os casos de veículos oficias contratados de prestadores de serviço cuja utilização se dê em prazo inferior a cinco dias úteis 

de sua contratação, a emissão de documento que indique o cadastramento do veículo para cada viagem deve se dar no momento 
da passagem dos veículos pelas praças de pedágio, mediante a apresentação dos documentos constantes do incisos I e II deste 

artigo e de documento timbrado expedido pelo Poder Executivo do ente da federação que esteja utilizando o veículo, explicitando o 

motivo da viagem. 

§4º Para os casos de veículos oficiais contratados de prestadores de serviço cujo cadastramento já tenha sido realizado junto à 

concessionária, deve-se proceder a emissão de documento que indique o cadastramento do veículo para cada viagem realizada até 

o recebimento do título, no momento da passagem dos veículos pelas praças de pedágio, mediante apresentação dos documentos 

constantes dos incisos I e II deste artigo e do protocolo emitido pela Concessionária. 

 

Art. 4º Para isenção do pagamento da tarifa de pedágio os veículos oficiais contratados de prestadores de serviço deverão 
apresentar nas praças de pedágio o documento fornecido pela concessionária, que indique seu prévio cadastramento. 

Parágrafo único. O documento de que trata o caput deste artigo terá validade até a expiração dos contratos de locação referentes 

aos veículos. 

 

Art. 5º A isenção do pagamento da tarifa pedágio para veículos oficiais contratados de prestadores de serviço não gera direito a 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

IVO BORGES DE LIMA 
Diretor-Geral em exercício: 
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ANEXO XXIV 
 

Resolução CONTRAN nº 32, de 21 de maio de 1998 

 

Estabelece modelos de placas para veículos de representação, de acordo 

com o art. 115, § 3° do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art.12, inciso I, da Lei nº9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto nº 2.327, de 23 de setembro de 1997, 

que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, resolve: 

 

Art. 1º Ficam aprovados os modelos de placa constantes do Anexo à presente Resolução, para veículos de representação dos 

Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das 

Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo 

chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas. 

 

Art. 2º Poderão ser utilizados os mesmos modelos de placas  para os veículos oficiais dos Vice-Governadores e dos   Vice-Prefeitos, 
assim como para os  Ministros dos Tribunais Federais,  Senadores e Deputados, mediante solicitação dos  Presidentes de suas 

respectivas instituições. 

 

Art. 3º Os veículos de representação deverão estar registrados junto ao RENAVAM. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

 

RENAN CALHEIROS 

Ministério da Justiça 

 
ELISEU PADILHA 

Ministério dos Transportes 

 

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS - Suplente 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

 

ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA 

Ministério do Exército 

 
LUCIANO OLIVA PATRÍCIO - Suplente 

Ministério da Educação e do Desporto 

 

GUSTAVO KRAUSE 

Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

 

BARJAS NEGRI - Suplente 

Ministério da Saúde 
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A N E X O 
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ANEXO XXV 

 

 MODELOS  

 
1) Autorização excepcional (artigo 66 do decreto nº 9.543/77) 
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2) Requerimento de concessão de autorização para dirigir 

veículo oficial 
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3) Requerimento de revalidação de autorização para dirigir 

veículo oficial 
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4) Ficha de controle de tráfego 
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5) Solicitação de veículo (formulário impresso) 
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ANEXO XXVI 
 

RESOLUÇÃO SMA Nº 19, DE 14 DE MARÇO DE 2014 
(Publicação – DOE, Pode Executivo, Seção I, págs. 42/44, em 18/4/14) 

 

 

Aprova o manual de transporte da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente 

 

 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e considerando, especialmente, a competência 

atribuída no artigo 69, inciso II, alínea “b”, do Decreto nº 57.933, de 02 de abril de 2012, 

 
RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fica aprovado, na forma do anexo desta resolução, o manual de transportes da Secretaria do Meio Ambiente, contendo 

procedimentos, normas e orientações relativas à utilização de veículos oficiais ou terceirizados, bem como a organização da área de 

transportes dos órgãos que compõe sua estrutura organizacional de Administração Direta. 

 

Parágrafo único - O manual se destina não apenas aos servidores públicos lotados nesta Secretaria, como também aos 

prestadores de serviço de sua Administração Direta. 

 
Artigo 2º - Os editais de procedimentos licitatórios que tenham por objeto a prestação de serviço de transporte deverão prever a 

necessidade de observância deste manual. 

 

Artigo 3º - A presente resolução não desobriga o conhecimento da legislação vigente sobre a matéria pelos servidores, bem como 

de eventual alteração legislativa após sua publicação. 

 

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
(Processo SMA nº 5.724/2013) 
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