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AVISO GERAL

ACIDENTE COM VEÍCULO DA FROTA

O assunto “ ACIDENTE COM VEÍCULO DA FROTA”  foi regulamentado na empresa através da
Norma Administrativa NA – 036 Versão 01, divulgada a todas as unidades até nível de
Departamento em 10/11/93.

Destacamos a seguir, alguns procedimentos nos casos de acidentes/avarias, regulamentados na
Norma, não excludentes dos demais, a saber:

1. Do Condutor do Veículo

a)   Providenciar a remoção dos veículos envolvidos no acidente, quando interferirem na fluidez
     do trânsito e quando não houver(em) vítima(s), para local bem próximo a ocorrência.

    Nota:   esta diretriz justifica-se também, pela obrigatoriedade da confecção do croqui do local
                do   acidente,  pelo  Auxiliar  de   Tráfego,  na  elaboração do “ RAT” (Relatório de
                Acidente de Tráfego/Mod. U-146).

b) Contatar,   imediatamente,   a  unidade  de Administração da Frota através dos telefones:
861- 3449, 210-7733 ramais 2425 e 2426 ou 861-3300 ramal 217   (atendimento 24 horas),
Informando a ocorrência e solicitando o comparecimento do Auxiliar de Tráfego no local
do acidente.

      c)   Permanecer   no    local   do  acidente até a chegada do Auxiliar de Tráfego, exceto quando
            houver necessidade de prestar socorro.

            Nota:  em casos de avarias verificadas em pátios e/ou estacionamento internos da Companhia
                       (e somente nesses casos),    se   o veículo encontrar-se em condições de operar dentro

           das normas de segurança e mediante  autorização  expressa  de  sua  chefia, removê-lo
           até a unidade de Administração da Frota, (Av. Marquês de São Vicente, 2154 – Barra
          Funda), para elaboração do “ RAT” .

d) Assinar os campos “ Descrição do Acidente” e “ Descrição das Avarias” , do rascunho do
“ RAT” , elaborado pelo Auxili ar de Tráfego, atestando ciência pelas informações nele
contidas e responsabili zando-se, nesse momento, apenas pelas descrições relatadas das causas
do acidente, o que não  significa assumir a culpa pelo acidente.

      e)   Assinar   o     “ TRP    (Termo  de   Responsabilidade   Pessoal/Mod. U-138),       quando
            assumir a culpa pelo acidente, o que implicará no ressarcimento das despesas  para     reparo
            das avarias do veículo e não o isentará, de sansões disciplinares impostas/determinadas   pela
            “Comissão de Apuração de Ocorrências com Veículos da Frota da CET – “CAO” (instituída
            através do Ato do Presidente 001/94), se houverem.
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f)   Comunicar imediatamente o ocorrido à sua chefia para fins de relatório e parecer.

       g)   Aguardar o resultado decisório da “CAO”.

2. Da Chefia do Condutor do Veículo

a)   Receber da unidade de Administração da Frota, imediatamente após o acidente, rascunho do
      “RAT”, para fins de elaboração de relatório e emissão de parecer.

b)   Obter o depoimento do empregado, relatar o ocorrido e emitir parecer no impresso “ Acidente
            com Veículo da Frota” Mod. A-027.

      c)   Encaminhar o impresso “ Acidente com Veículo da Frota” ao Jurídico, até o dia seguinte do
      acidente.

d)   Encaminhar o empregado à unidade de Segurança e medicina do Trabalho e/ou Serviço Social

            para avaliação, se necessário.

      e)   Receber o expediente do Jurídico com as determinações da “CAO” e informar a decisão    ao
            empregado envolvido.

      f)   Aplicar as penalidade disciplinares determinadas pela “CAO”, no prazo de1(um)       dia  útil,
           procedendo conforme Norma Administrativa em vigor.

g) Anexar ao expediente, duas vias da medida disciplinar aplicada e encaminhá-lo ao Jurídico.

Dada a importância do assunto e a constatação de que ainda existem na Companhia,
empregados que não tomaram conhecimento das disposições contidas na Norma em questão,
reiteramos uma vez mais aos titulares das unidades orgânicas, que é de sua responsabilidade
levar ao conhecimento de seu corpo de colaboradores o conteúdo dos instrumentos normativos
e zelar pelo seu fiel cumprimento, tomando as providências  necessárias no âmbito de suas
unidades, no sentido de adaptarem-se às diretr izes estabelecidas.
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