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Impacto Ambiental  
Positivo com a Redução 

 do Consumo de 
Combustíveis na Frota 

Oficial 
 
A Redução de consumo de 1.280.000,00 
litros (Hum milhão, duzentos e oitenta 
mil litros de combustíveis), fez com que 
a frota oficial do Estado deixasse de 
emitir pelo menos 3.584.000,00 Kg (Três 
milhões, quinhentos e oitenta e quatro 
mil quilogramos de CO² (Dióxido de 
Carbono), que no caso da emissão de 
gases de efeito estufa (GEE) é o principal 
poluente.* 
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Secretaria de Estado da 

Administração 
Diretoria de Gestão Patrimonial 

Gestão Integrada de Meios de Transportes 

 

Nossa equipe de Apoio Técnico 

está  sempre à disposição: 

 

O serviço de transporte oficial GovCar já está disponível!
idealizado pelo Governo de Santa Catarina é um modelo de 
aplicativo e, com certeza, mudará a cultura organizacional 
viagens oficiais, além de proporcionar maior eficiência e economia para o 
Estado. 

A equipe GETRA vem trabalhando na elabora
Normativa, de forma a orientar os órgãos públicos quanto à sua utilização.  
Para isso, estamos utilizando o sistema na SEA, por um período de 30 dias, 
ao qual chamamos de “Plano Piloto”, cujo objetivo será monitorar e avaliar 
todos os procedimentos de solicitação, autorização, 
de viagem. Quem quiser melhor conhecer, entre no site 
e confira o “passo a passo” para sua utilização. 

 

                               Govcar 
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         Manutenção da Frota e Equipamentos 

O novo modelo de manutenção foi pensado com o intuito de 
modernizar o gerenciamento da frota de veículos e equipamentos 
oficiais, mediante a contratação de uma empresa credenciadora de 
oficinas. Imaginamos que se tornará muito mais vantajoso para o 
Estado, uma vez que os Órgãos terão mais opções
de fornecedores e, portanto, buscar preços 
mais atrativos. Essa forma de contratação representa o melhor
moderno sistema de manutenção automotiv
economizar pelo menos 20% do valor gasto com manutenção no ano 
de 2018. 
 

 Florianópolis, 05 de Fevereiro 2020

 

 

O serviço de transporte oficial GovCar já está disponível!  O Projeto inédito 
um modelo de transporte por 

a cultura organizacional em relação às 
viagens oficiais, além de proporcionar maior eficiência e economia para o 

elaboração de uma Instrução 
orientar os órgãos públicos quanto à sua utilização.  

Para isso, estamos utilizando o sistema na SEA, por um período de 30 dias, 
“Plano Piloto”, cujo objetivo será monitorar e avaliar 

todos os procedimentos de solicitação, autorização, aprovação e chamada 
ntre no site www.sea.sc.gov.br 
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da Frota e Equipamentos  

O novo modelo de manutenção foi pensado com o intuito de 
modernizar o gerenciamento da frota de veículos e equipamentos 

empresa credenciadora de 
se tornará muito mais vantajoso para o 

s Órgãos terão mais opções quanto ao número 
de fornecedores e, portanto, buscar preços dos serviços e das peças 

representa o melhor e mais 
automotiva. Nossa previsão é 

do valor gasto com manutenção no ano 

Florianópolis, 05 de Fevereiro 2020 
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Consumo de combustível - Total (R$) - Comparativo Acumulado 2019/2020
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410.901 
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A PM recebeu 17 

novas viaturas 

oficiais, sendo 13 

para Blumenau e 

04 para o 

município de 

Brusque. 
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