
 

 

 

  

Seguindo a Atual Gestão do Governo do Estado que representa um 
novo modelo de governar, com transparência, integridade na busca 
de uma máquina mais enxuta e alinhado a Lei Complementar nº 741, 
de 12 de junho 2019, compete à SEA por meio da Diretoria de Gestão 
Patrimonial, normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas 
de gestão patrimonial, envolvendo bens adjudicados; bens móveis, 
imóveis e intangíveis; e transportes oficiais. 

O servidor Welliton Saulo da Costa é o Diretor responsável pelas 
áreas citadas acima, sendo a GETRA sob a orientação do gerente 
Aarão Luiz Schmitz, os servidores Álvaro Rogério Correa, Ana Maria 
Menegazzo, Gabriel de Souza Costa, Herico Camargo, bem como da 
estagiária Nicolly Rodrigues, participante do Programa Novos Valores, 
desenvolvem ações que auxiliam nos procedimentos administrativos, 
operacionais e de suporte aos órgãos na gestão de suas frotas. 

O Gerenciamento de Veículos e Equipamentos – GVE faz a gestão 
administrativa da frota de veículos e equipamentos do Governo 
Estadual, pela interação dos Sistemas de Gerenciamento de Frotas 
GAX e NEO Facilidades e Benefícios. Este último nos auxilia na gestão 
de abastecimento de combustíveis e lubrificantes.  
  

Gerência de Gestão Integrada de Meios de 
Transportes - GETRA 

Projetos em Andamento - GovCar - 

A SEA está se preparando para normatizar a utilização do serviço de 
agenciamento de transporte terrestre de passageiros, por demanda, 
para servidores, empregados e colaboradores a serviço dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, no âmbito na Grande 
Florianópolis. Após a contratação do serviço e assinatura dos Termos 
de Adesão pelos órgãos, estaremos trabalhando intensamente na 
operacionalização desse novo modelo, cujos objetivos é buscar a 
racionalização e economia no transporte dos servidores, no 
cumprimento de suas atividades em benefício dos catarinenses.   
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Nossa equipe de Apoio Técnico 

está  sempre à disposição: 

 

48 3665.1556 | 51755/51545           

                  28 de Agosto de 2019 

Novo modelo de manutenção de veículos  

Estamos próximos de efetivar o novo modelo para a manutenção dos 
veículos e equipamentos. Será semelhante aos combustíveis, onde 
uma empresa gerenciadora credenciará oficinas especializadas, de 
acordo com nossas necessidades. Com uma ampla rede de 
estabelecimentos poder-se-á escolher aquele que apresentar o 
menor orçamento. Sem dúvida, estaremos trazendo muito mais 
economia para o nosso Estado. 



                                                    

Atualmente a frota oficial do Estado de SC tem 
 

 

 

Gráfico Comparativo da Economia

As 05 maiores frotas. 
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Consumo de combustível 

6.858.835,52
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                                                    Curiosidade!!! 

Atualmente a frota oficial do Estado de SC tem 11.754 veículos e equipamentos
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2018 2019

Consumo de combustível - Total litros - Comparativo Acumulado 2018/2019

Diesel litros Gasolina litros Total combustível litros

Redução 

de 849 mil 

litros

5.984.261,97

23.917.499,74
22.884.424,88

30.776.335,26
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2018 2019

Consumo de combustível - Total (R$) - Comparativo Acumulado 2018/2019

Diesel (R$) Gasolina (R$) Total combustível (R$)

Redução de 

R$ 1,9 

milhão
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e equipamentos! 
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