
 

 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA 2/2022 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu 

representante legal infra-assinado, em pleno exercício de suas atribuições junto à 2ª 

Procuradoria de Contas, 

 

CONSIDERANDO que o art. 127, “caput”, da Constituição Federal, preceitua que o 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis; 

 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal, prescreve que é função 

institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia; 

 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, prescreve que é função 

institucional do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “h”, 

da Lei Complementar Federal n. 75/1993 c/c art. 80 da Lei Federal n. 8.625/1993, a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses 

individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e 

princípios da legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à 

administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, 

podendo, para tanto, prover as medidas necessárias ao efetivo respeito ao ordenamento 

jurídico; 

 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n. 

8.625/1993, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP), c/c artigo 29, inciso I, e 

parágrafo único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997, cabe ao Ministério Público exercer a 

defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se 

cuidar de garantir-lhes o respeito pelos poderes estaduais ou municipais e, no exercício 



 

 

 

 

 

 

dessas atribuições, promover recomendações dirigidas a órgãos e entidades, requisitando 

ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito;  

 

CONSIDERANDO que as recomendações podem ser expedidas no âmbito do inquérito civil, 

procedimento preparatório ou procedimento administrativo, conforme art. 3°, caput, da 

Resolução n. 164/2017, aplicado subsidiariamente;  

 

CONSIDERANDO que a adoção de mecanismos de autocomposição pacífica dos conflitos e 

controvérsias reduz a litigiosidade e amplia o acesso à justiça em sua visão contemporânea; 

 

CONSIDERANDO, assim, que a recomendação, instrumento de atuação extrajudicial do 

Ministério Público, objetiva a persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar 

determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública 

ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, 

como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, 

caput, da Resolução n. 164/2017, aplicado subsidiariamente);  

 

CONSIDERANDO a instauração, por este órgão do Ministério Público de Contas, de 

procedimento preparatório – Portaria n. 012/2020 – para apurar a adequada utilização e 

identificação da frota pertencente ou a serviço da Administração Direta, Autarquias e 

Fundações do Estado do Espírito Santo; 

 

CONSIDERANDO a expedição de ofício 02235/2020-9 a Secretária de Gestão e de 

Recursos Humanos requisitando que se determinasse aos órgãos setoriais a promoção no  

prazo de 30 (trinta) dias do cadastro das categorias de veículos no sistema de  

gerenciamento de  frota  de  todos  os  veículos  ativos, bem  como  apresentação de 

registro  fotográfico (conforme  anexo  I  desta  portaria) de  todos os veículos da frota ativa 

de forma a comprovar a respectiva identificação na forma do art. 6º da Portaria  SEGER  n. 

52-R/2010; 

 

CONSIDERANDO que em resposta ao ofício foram encaminhadas diversas fotografias dos 

veículos utilizados pela Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito 

Santo; 

 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO a Decisão TC-01486/2018-3 Plenário, processo TC-05014/2018-1, 

preceituou que a ausência de identificação externa de veículos oficiais, configura ofensa aos 

princípios da transparência e publicidade, senão vejamos: 

 

A AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE VEÍCULOS OFICIAIS, SEJAM 
ELES PRÓPRIOS OU LOCADOS, CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE. Cuida-se de representação, com pedido de 
liminar, formulada por deputado estadual e servidor público federal em face da 
Assembleia Legislativa do Estado - ALES, alegando supostas irregularidades na 
regularização dos carros oficiais, já que estes não possuíam placa oficial, 
tampouco outra identificação. O responsável justificou que a identificação dos 
veículos por meio de placa diferenciada é facultativa e que apenas o Detran é 
competente para a regularização, sendo necessário oficiá-lo. O relator entendeu 
que a ALES precisa identificar seus veículos oficiais, sejam eles próprios ou 
locados, já que a Administração Pública deve obedecer ao princípio da 
publicidade. Firmou, ainda, que: “A ausência de identificação externa dos referidos 
veículos inviabiliza a fiscalização realizada pela sociedade quanto à correta 
utilização dos mesmos, configurando ofensa aos princípios da transparência e 
publicidade”. Acrescentou que a identificação facilitaria “o reconhecimento dos 
automóveis oficiais pela população, que pode, assim, ajudar a administração 
pública no controle do uso dos veículos”. A conclusão do relator foi de que a 
identificação deve ser preferencialmente pela placa especial, mas que, quando 
não for possível, “deverá a ALES identificar os veículos à disposição dos 
parlamentares por meio inscrição, que pode ser feita por pintura ou adesivo e com 
letras de tamanho razoável”. O Plenário deliberou, à unanimidade, nos termos do 
voto do relator, por conhecer da representação, concedendo a medida cautelar, a 
fim de determinar à ALES a identificação dos veículos à disposição dos 
parlamentares no prazo de 10 dias, considerando os princípios da publicidade e 
transparência. Decisão TC-1486/2018-Plenário, TC-5014/2018, relator conselheiro 
Domingos Augusto Taufner, publicado em 17/07/2018. 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o citado julgado, inclusive os carros utilizados por 

secretários, subsecretários, diretores, corregedores, procuradores etc devem estar 

devidamente caracterizados; 

 

CONSIDERANDO que é certo que algumas atividades, por exemplo, investigativas, possam 

justificar em determinadas circunstâncias o uso de veículo oficial sem identificação externa; 

 

CONSIDERANDO que a Portaria N. 52-R, de 13 de setembro de 2010, da Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, estabelece em seu art. 6º a respeito da 

identificação e uso dos veículos oficiais, vejamos: 

 

SEÇÃO IV  
DA IDENTIFICAÇÃO E USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS  
 
Art. 6º A partir da publicação desta Portaria, os veículos pertencentes ou a serviço 
da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Governo do Estado do 
Espírito Santo terão a seguinte identificação:  



 

 

 

 

 

 

 
I - veículos de serviço próprios serão identificados por placa de cor branca e os 
alugados por placa padrão, com as seguintes inscrições, em adesivos, na forma 
do ANEXO I:  
a) portas laterais dianteiras:  
BRASÃO DAS ARMAS DO ESTADO;  
PODER EXECUTIVO;  
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO.  
 
b) para veículos de cores claras, a identificação será na cor preta e, para veículos 
de cores escuras, a identificação será na cor branca.  
 
II - além da identificação prevista no inciso “I”, os veículos de serviço terão 
adesivada, na parte traseira, a seguinte expressão: COMO ESTOU DIRIGINDO? 
seguida do número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas, na forma 
do ANEXO I.  
 
III - os veículos de propriedade ou a serviço dos órgãos que desenvolvem 
atividades específicas de fiscalização deverão ser identificados pela inscrição 
FISCALIZAÇÃO, na forma do ANEXO I.  
 
IV - os órgãos setoriais terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da remessa dos 
respectivos adesivos pelo órgão gestor, para identificação dos veículos.  
 
Parágrafo único. Excluem-se deste artigo os veículos de Representação, 
Executivo, quando destinados ao atendimento de Subsecretários e cargos de 
hierarquia equivalente, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado. 
[...] 

 

CONSIDERANDO que mencionada portaria traz no anexo I o modelo dos adesivos que 

devem constar em cada veículo conforme o que preceitua o artigo 6: 

 
 

CONSIDERANDO, outrossim, a título de conhecimento, que no âmbito federal a Lei n. 

1.081/50 em seu art. 7º determina que “Os automóveis oficiais terão inscritas, em 

característicos legíveis, nas portas laterais dianteiras, as iniciais S. P. F., excetuados os 

expressamente referidos no artigo anterior”. Já a Instrução Normativa n. 3, de 15 de maio de 



 

 

 

 

 

 

2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão1, estabelece que: 

 

CAPÍTULO III - IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS  
Art. 11. Os veículos de representação terão cor preta e placa de bronze, esta com 
as cores verde e amarela da Bandeira Nacional, na forma da Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997. 
Art. 12. Os veículos de transporte institucional terão cor escura, preferencialmente 
preta, placa oficial de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007, e uma tarja na cor azul contendo a 
expressão "GOVERNO FEDERAL", na cor amarelo sombreado em preto (adesivo 
plástico), centralizado nas portas dianteiras, conforme especificações contidas no 
anexo V desta Instrução Normativa. 
Art. 13. Os veículos de serviços comuns terão cor branca, placa oficial de acordo 
com definição dos órgãos de regulação de trânsito, e possuirão um retângulo de 
690x330 mm, na cor amarelo ouro, ou similar (pintura ou adesivo), localizado nas 
portas dianteiras, posicionado abaixo das janelas e nos dois metros iniciais de 
cada unidade acoplada, conforme especificações contidas no anexo VI desta 
Instrução Normativa. 
§ 1º O retângulo previsto no caput deste artigo conterá: 
I - a sigla do órgão ou entidade e seu logotipo, quando for o caso; 
II - as expressões "GOVERNO FEDERAL" e "PODER EXECUTIVO"; e 
III - uma tarja preta contendo a expressão "USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO". 
§ 2º Os veículos de serviços comuns utilizados no transporte coletivo poderão ter 
cor padrão de fábrica ou definida pelo respectivo órgão ou entidade, mantidas as 
demais características conforme caput deste artigo. 
Art. 14. Os veículos de serviços especiais da área de segurança pública, próprios 
ou contratados, terão placa oficial de acordo com a Resolução CONTRAN 
nº 231/2007 e identificação visual definida pelos respectivos órgãos e entidades. 
Art. 15. As ambulâncias terão cor branca, placa oficial de acordo com a Resolução 
CONTRAN nº 231/2007, tarja vermelha de 10 cm de largura, em toda extensão da 
carroçaria, sigla do órgão ou entidade, também em vermelho, com letras de 15cm 
de altura, nas portas dianteiras, abaixo da faixa, dispositivo de alarme sonoro, luz 
vermelha intermitente, e logotipo, se for o caso. 
Art. 16. Os veículos de serviços especiais utilizados no patrulhamento rodoviário e 
em atividades de fiscalização, cuja identificação possa comprometer os resultados 
da missão, poderão manter as características de padronização do órgão ou 
entidade, e terão placa oficial de acordo com a Resolução CONTRAN 
nº 231/2007. 

 

CONSIDERANDO, ademais, que o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 

2377/2008-Plenário, entendeu que “a Administração deve promover 

a identificação de veículos locados, de forma a atender às disposições contidas no art. 7º da 

Lei 1.081/1950 c/c o art. 12, § 1º, da IN/MPOG 1/2007”;  

 

CONSIDERANDO que a correta identificação dos veículos utilizados por servidores e 

agentes públicos visa respeitar os princípios da legalidade, moralidade, publicidade e 

transparência, bem como coibir o desvio de finalidade na utilização dos veículos oficiais; 

 

                                                           
1 https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-15-de-maio-de-2008 



 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que da documentação encaminhada através do protocolo TC-

13892/2020-6, peça complementar n. 28973/2020-6 e n. 28974/2020-1, foram identificados 

nos registros fotográficos diversos veículos sem identificação e com identificação deficiente, 

não seguindo os ditames estabelecidos na Portaria N. 52-R/2010, conforme elencado 

abaixo: 

Placa Pendências 

MTE-1388 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTU-0514 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODG-3936 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODG-3956 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQG-2502 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODG-3942 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTU-0550 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ9B65 Não há qualquer adesivo de identificação 

OVH-0D80 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-8512 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-3903 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYJ-0824 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-8514 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-8515 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-7E99 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODG-5906 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPS-7242 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

PPS-7257 Foto somente da parte traseira: 
Não há qualquer adesivo de identificação 

PPS-7633 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

PPW-0J57 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

PPW-0938 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPW-0939 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

PPW-0943 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 



 

 

 

 

 

 

PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

PPW-0946 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRH6F02 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPX-3258 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPU-2089 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPS-4919 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPS-7611 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRJ0G77 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRJ6F07 Não há qualquer adesivo de identificação 

QXZ3F33 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODF-7929 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPF-4538 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPA-6932 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPA6942 Não há qualquer adesivo de identificação 

MSG-5171 Não há qualquer adesivo de identificação 

OVF-6347 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRE7C39 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-6319 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRE1I04 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETOR PRESIDENTE 
Der 

MQY-1674 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  

MSN-8244 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF0A36 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODA-7867 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF0A45 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTT-6822 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF0A48 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF0A37 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-4037 Não há qualquer adesivo de identificação 

MTR-4024 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTT1J10 Não há qualquer adesivo de identificação 

OCY-5208 Não há qualquer adesivo de identificação 
 

MTX-5904 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 



 

 

 

 

 

 

ODR-4042 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-6312 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYH-9062 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQU-8853 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPZ-3528 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVH-9067 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRH2A29 Não há qualquer adesivo de identificação – PRESIDENTE IASES 

QRH2E54 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETORIA- DAF - 
IASES 

QRH2C19 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETORIA- DAE - 
IASES 

QRH2E72 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETORIA- DSE - 
IASES 

QRH9B89 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETORIA- NINT - 
IASES 

QRH-9C54 Não há qualquer adesivo de identificação – DIRETORIA- GTI - 
IASES 

OVF-9065 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-9065 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8180 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-1813 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODB-3042 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTX-5946 Não há qualquer adesivo de identificação 

MTX-5916 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

ODB-3037 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

MQT-4907 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8546 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8542 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8543 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8547 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

FFZ-5702 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSI-3678 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTW-8047 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQZ-2704 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTX-5929 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8178 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 



 

 

 

 

 

 

número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRK8F65 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVL-8186 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODD-7098 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRK2A97 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9162 Não há qualquer adesivo de identificação 

MRL-7286 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODM-6350 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-2472 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRL3H79 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MPX-4180 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-3216 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQH-6352 Não há qualquer adesivo de identificação 

MSN-5026 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-8521 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-8520 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MPV-0067 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MRT-3363 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  

ODG-3985 Não há qualquer adesivo de identificação 

MTA-2056 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRE4G65 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-3219 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-4181 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODR-4667 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-3217 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPN-4826 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 



 

 

 

 

 

 

número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-5024 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-3915 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVI-0919 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-5047 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPB-5259 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-5041 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-5042 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQI-8553 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQI-8618 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQS-7648 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTT-1968 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-3917 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-3918 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  

MSN-5056 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVK-4182 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSN-5035 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTT-1951 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPN-4822 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQL-9667 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQL-8554 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MPU-9908 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

HNT-6464 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 



 

 

 

 

 

 

MRT-3372 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRL3H59 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM6A24 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MTH-6781 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSK-7580 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9245 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

INS-6662 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

IVS-3645 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

IVI-7969 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

ODDA-7859 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  

PPQ1F82 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC9C48 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9208 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 



 

 

 

 

 

 

QRC-9210 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9232 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9233 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9234 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9235 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9238 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9241 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9242 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9243 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRC-9244 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPM-5478 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF2E40 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF0J43 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF0J44 Não há qualquer adesivo de identificação 



 

 

 

 

 

 

QRF0J45 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF1F49 Não há qualquer adesivo de identificação 

MSB-3591 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRJ5D95 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRG3D95 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MRO-0939 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM9G47 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9A67 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9D69 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9B93 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9H01 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8B72 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9D31 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9D82 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9C99 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9H32 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8F01 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8F12 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8D91 Não há qualquer adesivo de identificação 

RBA1B27 Não há qualquer adesivo de identificação 

RBA1B39 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODT-6123 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODF-2067 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODK-2704 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODK-6197 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPE-1469 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8H55 Não há qualquer adesivo de identificação 

RBA1C27 Não há qualquer adesivo de identificação 

RBA1B35 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-0265 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-0869 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-2104 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRG5I21 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRD9C28 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRG3F75 Não há qualquer adesivo de identificação 

ODR8F67 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRE4F59 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-3375 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPZ-3457 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPZ-3569 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPZ-3579 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRJ0G99 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRK8F92 Não há qualquer adesivo de identificação 

RAB5G94 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRK8B69 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRI2A75 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRK3I40 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRHOJ19 Não há qualquer adesivo de identificação – Representação SEDES 

OVF-6332 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRD-2977 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 
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PPQ-2683 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRL1A51 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM8B79 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSI-3755 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRH8B77 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPU-73622 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPU-7358 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRI1G27 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E09 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM0E10 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRMOE11 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRMOE15 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E17 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM0E23 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM0E24 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E28 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E30 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E31 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E48 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM0E52 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRM3F75 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRI2D35 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4369 Não há qualquer adesivo de identificação 

MHP-5245 Não há qualquer adesivo de identificação 

MQZ-2685 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MRX-6520 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OUK0C67 Não há qualquer adesivo de identificação 

POW-1909 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPV-5021 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPV-5024 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-0050 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPW-7643 Não consta o adesivo nas portas laterais dianteiras com o BRASÃO 
DAS ARMAS DO ESTADO 
PODER EXECUTIVO 
USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO  
Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 



 

 

 

 

 

 

PPX-0154 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0692 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4849 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4850 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4851 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4853 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4855 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4857 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4858 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5156 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5366 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5175 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0856 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0076 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0155 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0157 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0682 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0683 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0699 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-4854 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5159 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5170 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ9B45 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ9B56 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9124 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ9B51 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9127 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9141 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9152 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF9E34 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRG0D06 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J29 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J38 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J79 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J89 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRL9I97 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-5056 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF9E32 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-8336 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRF9E36 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-0159 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPV-7341 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPW-4480 Não há qualquer adesivo de identificação 

QEM-4908 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J43 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9146 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPZ-9153 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J24 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRH4J71 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPX-5172  Não há qualquer adesivo de identificação  

MPV-2350 Não há qualquer adesivo de identificação 

PPU-7377 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D61 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D84 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF9D76 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF9D87 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRG9J11 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO a constatação das citadas inconsistências na identificação dos veículos 

oficiais da administração direta, autarquias e fundações do estado do Espírito Santo; 

 

RESOLVE: 

 

número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRG9J23 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPK-5832 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPK-5833 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7419 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7420 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7421 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7423 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7C69 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7C89 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D53 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D69 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D78 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF9D79 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7733 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPD-9586 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRF7D56 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MSL-5455 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

PPK-0632 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRM9C29 Não há qualquer adesivo de identificação 

QRK0J51 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

QRJ6J23 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQF-0653 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OVF-9127 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MQZ-2725 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

OYK-7422 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 

MRB-1094 Não consta o adesivo do “COMO ESTOU DIRIGINDO? seguida do 
número de telefone do órgão gestor, sitio do Portal de frotas” 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDAR, com fundamento no art. 130 da Constituição Federal, no art. 29, parágrafo 

único, inciso III, da LC Estadual n. 95/1997 e no art. 3º, inciso VI, da LC Estadual n. 

451/2008, ao Secretário de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon Dias, que 

adote, imediatamente, providências para exigir de todos os órgãos, autarquias e fundações 

a correta identificação dos veículos oficiais com adesivos no modelo determinado na 

Portaria SEGER n. 52-R/2010, em especial os nominados por placas nesta recomendação, 

devendo-se, ainda, aprimorar os meios de controle sobre o cumprimento destas normas 

pelos órgãos estaduais; 

 

REQUISITAR à autoridade acima nominada, com fundamento no art. 130 da Constituição 

Federal, no art. 26, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n. 8.625/1993, no art. 27, § 2°, inciso I, 

alínea “b”, da LC n. 95/1997 e no art. 3°, inciso VI, da LC n. 451/2008, que, no prazo de 60 

(quarenta) dias, informe ao Ministério Público de Contas as medidas adotadas para 

cumprimento da recomendação. 

 

Adverte-se que esta Recomendação dá ciência ao destinatário quanto às providências 

solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo 

de todas as medidas legais cabíveis. 

 

Vitória, 11 de janeiro de 2022. 

 

LUCIANO VIEIRA 

PROCURADOR DE CONTAS 


