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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

INSTRUCAO NORMATIVA/SEAD N° 001 de 12 de abril de 2019.

Disp6e sobre procedimentos relativos ao
abastecimento de veiculos dos orgaos e entidades
do Poder Executivo Estadual cadastrados no
Sistema de Gestao de Combusti'vel.

A SECRETARIA ESTADO DA ADMINISTRA£AO DO GOVERNO DO AMAPA,
no uso das atribuifbes que lhe conferem os Decretos n° 1535, de 14 de maio de 2018 e n° 0422 de 30
dejaneiro de 2019;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Administra?ao e o orgao responsavel
pela definicao das diretrizes relativas a logistica de abastecimento da frota de veiculos e maquinarios
do Govemo do Estado do Amapa;

CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas voltadas a racionalizafSo do
consumo de combustlveis, para assegurar que os servifos essenciais de govemo nSo sofram
intemip9ao;

CONSIDERANDO as diretrizes e metas estabelecidas no Decreto n° 001, de 02 de
janeiro de 2019, que dispoe sobre o Comite de Controle e de Qualifica^ao de Gastos do Poder
Executivo Estadual;

CONSIDERANDO a necessidade de promover melhorias nos processos e fluxos que
permitam reduzir os custos operacionais no ambito do Govemo Estadual; e

CONSIDERANDO a necessidade de manter um banco de dados com informafbes
integras e disponiveis para o melhor controle do consumo de combustlveis.

RESOLVE:

Art. 1° Instituir normas aplicaveis ao abastecimento dos veiculos do Govemo do Estado
do Amapa utilizados nas afdes administrativas e viagens, que sejam cadastrados/atendidos pela
Secretaria de Estado da Administrafao/SEAD.

Art. 2° Em observancia ao principio da economicidade, os responsaveis pela logistica de
abastecimento dos orgaos do GEA devem adotar medidas de controle intemo capazes de aperfeifoar o
consumo de combusti'vel, ajustando as melhores rotas, hordrios de trafego e planejamento para atender
o mdximo de serv^os em um mesmo trajeto.

Art. 3° Para efeitos desta Instru9ao Normativa, todos os veiculos atendidos pelo Nucleo
de Transportes e Abastecimento devem estar cadastrados no Sistema de Gestao de Combusti'vel, bem
com devidamente identificados com o brasSo do GEA e nome da institu^ao.

Paragrafo unico. Os veiculos envolvidos exclusivamente em atividades sigilosas
poderao ser abastecidos sem identifica9ao visual, devendo ser reconhecidos por outros meios de
controle compativeis com a natureza das atividades que desempenham.

Art. 4° Quando a retirada de combusti'vel ocorrer mediante o uso de corotes, os
recipientes devem estar devidamente identificados com adesivos contendo o brasao do GEA e o noi
do orgao requisitante.



Art. 5° A retirada de combustivel em corote para fins de viagens somente sera autorizada
mediante a previa apresentafSo de piano de viagem, contendo as seguintes informa9oes:

I) Descrifao do veiculo (marca, modelo e placa) que sera utilizado durante a viagem;

II) EspecificafSo das rotas e localidades (municipios, distritos, vilarejos e comunidades)
que serSo percorridas durante a viagem;

III)Quilometragem estimada que sera percorrida durante a viagem, justificando o
volume de combustivel solicitado;

IV)Portaria de designafao dos servidores que farSo a viagem, com as respectivas a?oes
que serSo realizadas;

§ 1° Quando a retirada de combustivel for destinada para utilizado em embarcafdes
maritimas, o orgSo requisitante devera identificar no oficio os dados da referida embarca^o;

§2° Nao havendo informa9oes suficientemente claras que justifiquem o uso do
combustivel solicitado, a SEAD ira solicitar informa9oes complementares.

Art. 6° O fomecimento de combustivel em corotes para abastecimento de tratores,
ro9adeiras, geradores e outros, se dara mediante apresenta9So de piano de utiliza9ao contendo as horas
e/ou dias trabalhados. Apos a conclusao da utiliza9ao o orgao requisitante devera apresentar relatorio
de utiliza9ao no prazo de ate 30 dias.

Art. 7° Ficam estabelecidos os seguintes horarios de atendimento no Nucleo de
Transportes e Abastecimento do GEA:

I) Veiculos: de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00min e das 13h00 as 17h00, aos
sabados de 08h00 as 12h00.

II) Corote: de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 16h00;

, Art. 8° Os orgSos do GEA terao 30(trinta) dias, a partir da data de publica9ao desta
Instru9ao Normativa, para realizarem a identifica9ao dos veiculos e corotes.

Art. 9° Os casos omissos serao submetidos a aprecia9ao da Secretaria de Estado da
Administra9ao para avalia9ao e eventual delibera9ao;

Art. 10 Esta Instru9ao Normativa entra em vigor na data de sua publica9ao.
Art. 11 Revogam-se as disposi9oes em contrario.

Macapa/AP, 12 de abril de 2019.
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