
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE OFICIAL – DETO 
Diretoria 

 
 

COMUNICADO N° 01/2020 – DETO, de 13 de janeiro de 2020. 

 

ASSUNTO: Identificação de veículos oficiais 

 Considerando que diversos Órgãos da Administração adquiriram veículos 
recentemente; 
 Considerando que diversos veículos oriundos de depósito judicial são utilizados 
a serviço da Administração; e 
 Considerando que o Art. 11 do Decreto nº 4453/2012 determina que:  
 

“Art. 11. O veículo a serviço da Administração Direta e Indireta deverá ostentar identificação 
padrão, conforme “Manual de Identidade Visual” instituído e adotado pelo Governo do Estado 
do Paraná. 
 
§ 1º. O veículo pertencente à Categoria R - de Representação está isento de identificação, 
devendo o órgão usuário encaminhar solicitação para fins de liberação e controle a 
SEAP/DETO, contendo as características do veículo utilizado para 
esse fim. 
 
§ 2º. Os veículos pertencentes à Categoria T - de Transporte Institucional estão isentos de 
ostentar identificação padrão, conforme “Manual de Identidade Visual” instituído e adotado 
pelo Governo do Estado do Paraná, ficando no entanto o órgão 
usuário responsável em encaminhar à SEAP/DETO, relação contendo as características dos 
veículos utilizados para esse fim, visando sua liberação para utilização dos sistemas 
centralizados de abastecimento e manutenção. 
 
§ 3º. Os veículos autorizados pelos setores competentes da Casa Militar e da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, conforme legislação em vigor, a utilizarem placas especiais, 
estão isentos de identificação visual, devendo os órgãos usuários encaminhar à SEAP/DETO 
relação contendo as características dos veículos utilizados para esse fim, visando sua 
liberação para utilização dos sistemas centralizados de abastecimento e manutenção”; 

 Cumpre-nos advertir que a não observância da legislação que disciplina o uso 
de veículos oficiais, pode ensejar a abertura de procedimento de sindicância para 
apurar responsabilidades. 

 Portanto, devem os Órgãos da Administração providenciar a devida 
identificação dos veículos que utilizam. 

  

 

Marco Antônio Ramos 
Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial - Deto 


