
DECRETO Nº 135, DE 24 DEAGOSTO DE 2022.

Regulamentar procedimentos para a identificação
de veículos oficiais do Município de Caruaru.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 55, inciso IV da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os mecanismos de gestão e controle de
uso dos veículos oficiais do Poder Executivo Municipal, bem como racionalizar as despesas
relativas a esses processos;

CONSIDERANDO a necessidade de identificação e padronização dos veículos oficiais;

CONSIDERANDO que os veículos oficiais do Município precisam conter
adesivação/plotagem padrão que os identifiquem, ressalvadas as exceções necessárias e
previamente justificadas;

DECRETA:

Art. 1° Fica aprovada a Instrução Normativa que disciplina e regulamenta os
procedimentos para a identificação de veículos oficiais do Município de Caruaru, elaborada
pela Controladoria Geral do Município, órgão Central do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo do Município de Caruaru.

Parágrafo Único: A Instrução Normativa a que se refere este artigo é constante do
Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Jaime Nejaim, 24 de agosto de 2022.

RODRIGO PINHEIRO
Prefeito Constitucional do Município de Caruaru
ANGELO DIMITRE BEZERRA DE ALMEIDA
Procurador Geral do Município de Caruaru



DECRETO Nº 135, DE 24 DEAGOSTO DE 2022.

ANEXO ÚNICO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Versão: 01
Aprovação em: 24/08/2022
Ato de Aprovação: Decreto nº 135/2022
Unidade Responsável/Emissora: Controladoria Geral do Município.
Assunto: Regulamentar procedimentos para a identificação de veículos oficiais do
Município de Caruaru

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Regulamentar procedimentos para a identificação de veículos oficiais do Município
de Caruaru.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todos os órgãos e entidades vinculados à Administração Direta e Indireta da
Prefeitura de Caruaru, bem como os responsáveis diretos e indiretos.

Parágrafo Único. Considera-se veículo oficial, para fins desta Instrução Normativa, os
automóveis que se destinam ao atendimento das necessidades de serviço e sua utilização deve
observar os princípios que regem a Administração Pública Municipal.

CAPÍTULO III
DOS CONCEITOS

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se integrante da frota oficial do
município, de acordo com o Decreto Municipal nº 133, de 23 de agosto de 2022, bem como
suas futuras alterações:
I - Veículos de Representação (VR) são destinados exclusivamente às seguintes autoridades:
a) Prefeito e Vice-Prefeito do Município;
b) Secretários Municipais, inclusive Secretários e Diretores Executivos;
c) Procurador-Geral e Controlador-Geral do Município;
d) Dirigentes Máximos das Entidades da Administração Indireta do Município; e
e) Titulares das chefias de gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, Representação em Brasília e
Relações Internacionais, Projetos Especiais, Imprensa e Assessoria Especial.
II – Veículos de Serviço (VS) – são destinados aos demais agentes públicos, quando do
exercício de atividades externas e inerentes aos órgãos e entidades da Administração
Municipal, enquadrados nos seguintes grupos:
a) VS-1: veículos destinados ao transporte de pessoas quando do deslocamento decorrente do
exercício de atividade externa;



b) VS-2: veículos destinados às operações de Defesa Civil, Fiscalização, Segurança Urbana e
Saúde Pública;
c) VS-3: veículos destinados ao transporte de cargas e materiais da Administração; e
d) VS-4: veículos destinados às operações de serviços agrícolas.

CAPÍTULO IV
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Art. 4º Os fundamentos jurídicos desta Instrução Normativa encontram respaldo:
I - Arts. 5º, incisos XXXII, XXXIV, LXXII, 70 e 74, da Constituição Federal de 1988;
II - Lei Complementar nº 101/2000 (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências);
III - Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);
IV - Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal nº 14.133/2021 (Leis de Licitações e Contratos
Administrativos);
V - Lei Municipal nº 4.830/2009 (Institui o Sistema de Controle Interno - SCI);
VI - Art. 1º da Lei Municipal nº 6.635/2021 (Dispõe sobre a reestruturação administrativa e
organizacional do Poder Executivo Municipal e dá outras providências);
VII - Decreto Municipal nº 052/2018 (Autoriza a emissão de Instruções Normativas no
âmbito Municipal e aprova a Instrução Normativa nº 001/2018);
VIII - Instrução Normativa nº 001/2018 (Regulamentação das Instruções Normativas do
Município de Caruaru);
IX - Decreto Municipal nº 133, de 23 de agosto de 2022 (Dispõe sobre uso dos veículos
oficiais do Poder Executivo Municipal e dá outras providências).

CAPÍTULO V
DA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

Art. 5º Todos os veículos de Representação – VR, e Veículos de Serviço - VS, da Prefeitura
Municipal de Caruaru, cuja natureza operacional estão definidas no Decreto Municipal nº
133, de 23 de agosto de 2022, deverão obrigatoriamente ser identificados nas portas
dianteiras (direita e esquerda), com o Brasão Oficial do Município, podendo, o Brasão do
Município ser substituído pelo logotipo do órgão ou entidade ao qual faz parte, abaixo do
brasão ou logotipo, o nome da Secretaria (caso a logo não a Identifique), e abaixo deste, a
descrição: “Uso Exclusivo em Serviço”, em modelo estabelecido conforme artigo 4º do
Decreto Municipal nº 133, de 23 de agosto de 2022.

Parágrafo único. Na sua parte traseira haverá um adesivo contendo a frase “Como estou
dirigindo?” e o número de telefone para eventual comunicação do interessado, este número
deve ser pertencente ao órgão/entidade ao qual o veículo oficial faz parte.

Art. 6º Na parte traseira do veículo, e em local de fácil identificação em condições de
visibilidade a uma distância mínima de 20 (vinte) metros, sendo vedada a afixação no para-
choques, deverá constar a logo da Ouvidoria Geral do Município – OG, juntamente com o
número para comunicação de denúncias.

Parágrafo único. As entidades que contém com Ouvidoria própria poderão identificar seus



próprios números de comunicação de denúncias.

Art. 7º Os veículos de Representação (VR) do Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a), ficam
dispensados da identificação citada no artigo 1º, por motivos de segurança, que o exercício
do cargo exige observar.

Art. 8º Os veículos de serviço (VS) destinados à diligências e serviços de cunho social que
comprovadamente justifiquem a descaracterização, devido à natureza operacional que
desempenham, ficam dispensados das identificações citadas no artigo 1º, desde que, os órgãos
e entidades que os possuem, solicitem autorização à Secretaria de Administração - SAD,
relacionando através de ofício, no mínimo: Placa, Modelo, Marca, Ano de fabricação, Ano
modelo, cor predominante e Motorização do(s) veículo(s) que serão destinados para este fim.

Art. 9º Órgãos e entidades da Administração Municipal deverão observar o padrão do Brasão
Oficial do Município em modelo estabelecido conforme artigo 4º do Decreto Municipal nº
133, de 23 de agosto de 2022, a logo dos órgãos e entidades e logo da Ouvidoria Geral - OG,
seus respectivos tamanhos, demais características e observações.

Art. 10. O tipo de plotagem permitido para ser utilizado é do tipo plástico adesivo, ou
imantando, para este último, apenas em casos de utilização do veículo para fins sigilosos,
comprovadamente justificados à Secretaria de Administração (SAD) devendo os órgãos e
entidades solicitarem autorização previamente à Secretaria de Administração, para confecção
e utilização, deste tipo de plotagem imantado, conforme modelos de solicitações para
confecção e utilização deste tipo de plotagem, sendo vedado, outros tipos de plotagem, como
placas ou similares que possam danificar o veículo em qualquer parte para ser afixado.

Art. 11. Além das informações constantes no artigo anterior, poderá conter no adesivo a ser
fixado nos veículos oficiais, nos locados pelo Município ou cedidos ao Município, as
condições de aquisição deles.

Art. 12. Veículos destinados à Saúde Pública, como ambulâncias e motolâncias, devem seguir
normas pré-definidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e Contran.

Art. 13. Veículos destinados ao Transporte Escolar de estudantes devem seguir normas pré-
definidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB e Contran.

Art. 14. Órgãos e entidades da PMC ficam obrigados a observar e implementar o disposto nos
artigos anteriores, inclusive quando houver posteriores alterações, que porventura os órgãos
regulamentadores ou fiscalizadores de trânsito venham a normatizar.

Art. 15. Entende-se por veículos automotores a serviço do Poder Público Municipal,
motocicletas, carros pequenos, caminhonetes, caminhões, micro-ônibus e equipamentos
pesados.

Art. 16. A qualquer tempo, a Secretaria de Administração - SAD poderá atualizar ou alterar o
modelo de identificação por meio de portaria, os demais órgãos e entidades deverão observar
irrestritamente os novos padrões definidos, para devidas adequações.



Art. 17. A Secretaria de Administração, através da Gerência de Transportes, deverá garantir a
operacionalização e aplicação desta Instrução Normativa, junto aos órgãos e entidades, e
deverá manter sob seus controles: Relação dos veículos destinados as Diligências, como
também, pasta de registros individuais para cada veículo, com todas as fotos dos veículos
devidamente identificados (laterais, traseira e dianteira), e demais informações que sejam
oportunas e necessárias no que se refere a identificação dos veículos oficiais.

Art. 18. A partir da publicação desta Instrução Normativa, a Secretaria Municipal de
Administração, através da Gerência Geral de Transportes, deverá garantir e controlar a
identificação dos veículos.

Art. 19. A critério do Secretário Municipal, a identificação de certos veículos sob sua
jurisdição poderá ser dispensada nos casos em que essa identificação possa comprometer os
resultados de fiscalização ou a apuração de denúncia.

Art. 20. Órgãos e entidades da administração municipal da Prefeitura de Caruaru que, nos
casos em que se tratar do artigo anterior, necessitarem utilizar os veículos sem as devidas
identificações, determinadas no artigo 1º, desta Instrução Normativa, deverão
obrigatoriamente solicitar autorização à Secretaria de Administração – SAD.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. A Controladoria Geral do Município, no âmbito de suas respectivas competências,
supervisionará a edição das normas disciplinadoras desta Instrução Normativa, bem como,
poderá estabelecer outros procedimentos e pontos de controle a serem observados.

Art. 22. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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