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AVISO GERAL

POOL DE VEÍCULOS

Com o objetivo de otimizar a utili zação dos veículos da frota, informamos a implantação do
“Pool de Veículos” , para atender ao complexo (CET/DSV/SUMIDOURO, que estará
operando de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00.

1. SOLICITAÇÃO

Os veículos deverão ser reservados através dos telefones 813-7161 ou 210-7733 ramal
211, preferencialmente com 24 horas de antecedência, devendo ser previstos o termo de
utili zação.

Os casos de urgência, devidamente justificados, serão atendidos de acordo com a
disponibili dade.

Deverá ser emitida “Solicitação de Veículo do Pool” e entregue, no dia da utili zação, ao
motorista do veículo designado pela garagem da frota.

Nota: O Formulário de “Solicitação de Veículo do Pool” , estará à disposição das
unidades no Almoxarifado/PLS, podendo ser requisitado através do Código 29584.

2. SOLICITAÇÃO

A utili zação do veículo deverá restringir-se ao(s) local(is) pré-estabelecidos, devendo o
usuário no final do trajeto, assinar a r4espectiva ficha de controle de itinerário, após
conferência das informações apontadas pelo motorista.

3. RESTRIÇÕES AO USO

Os veículos pertencentes à Frota da CET, destinam-se exclusivamente ao atendimento da
necessidade de serviço

Desta forma, continuam proibidas as ordens relativas a serviços particulares, tais como:

a) deslocamento domicílio – trabalho e vice-versa.
b) Deslocamentos a bancos, casas de comércio, restaurantes,
c) Entrega ou retirada de mercadorias de natureza particular.

Os casos excepcionais, deverão ser previamente encaminhados, por escrito, à deliberação
da Gerência de Administração da Frota – GAF.
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AVISO GERAL

POOL DE VEÍCULOS

4. SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO DO POOL (MODELO REDUZIDO)

JCCR / JHB


