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    RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

* DECRETO Nº 28.700, DE 24 DE JANEIRO DE 2019. 

 

Dispõe sobre o cadastramento da frota 

veicular do Poder Executivo do Estado do Rio 

Grande do Norte e estabelece a gestão 

compartilhada da fiscalização e do controle 

do uso de veículos oficiais. 

 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição Estadual, 

 

Considerando a decretação de estado de calamidade financeira no âmbito do 

Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Decreto Estadual nº 28.689, de 2 de janeiro de 

2019, 
 

D E C R E T A: 
 

 

Art. 1º  Fica determinado o cadastramento da frota veicular, própria ou 

locada, em uso efetivo ou reserva, do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Art. 2º  Fica estabelecida a gestão compartilhada, entre a Secretaria de 

Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH) e a Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), da fiscalização e do controle do uso de 

veículos oficiais do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de 

aprimorar a gestão de combustível e o controle de abastecimento. 

 

Art. 3º  Para os fins do art. 1º, os titulares ou dirigentes dos órgãos ou 

entidades da administração pública estadual direta, indireta e fundacional deverão prestar 

informações detalhadas sobre a frota veicular sob sua responsabilidade, conforme modelo 

constante do Anexo Único deste Decreto. 

 

§ 1º  As informações requisitadas no caput deverão ser encaminhadas ao 

Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, sob a forma 

digital, em formato de planilha eletrônica (.xls ou similar), em até 15 (quinze) dias úteis, a 

contar da publicação deste Decreto, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

 

§ 2º  Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será feito o 

imediato bloqueio de abastecimento de veículos não cadastrados. 

 

§ 3º  Somente os veículos cadastrados nos termos deste Decreto terão o 

abastecimento permitido. 
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§ 4º  O cadastramento extemporâneo apenas será aceito mediante 

justificativa fundamentada, subscrita pelo titular ou dirigente dos órgãos ou entidades da 

administração pública estadual. 

 

Art. 4º  Ficam os Secretários de Estado da Administração e dos Recursos 

Humanos e da Segurança Pública e da Defesa Social autorizados a expedirem, em conjunto 

ou separadamente, no âmbito de suas competências, instruções complementares à fiel 

execução das disposições deste Decreto. 

 

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 24 de janeiro de 2019, 

198º da Independência e 131º da República. 

 
 

FÁTIMA BEZERRA 

       Governadora 
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ANEXO ÚNICO 

PLANILHA DE CADASTRAMENTO VEICULAR 

Ordem 
Geral 

Marca/Modelo Placa RENAVAM 
Modelo 

(Ano) 
Chassi 

Tipo de 
Combustível 

Lotação/Órgão Setor Própria Locada Reserva Situação (*) 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

(...)                         

(*) Informar se o veículo está em atividade, inoperante ou em processo de descarga. 

             

 
______________________________________________________ 

Responsável pelas informações 
Nome: 
Matrícula Funcional: 

 


