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PORTARIA No OO5/2020

DIRLE/ SALAS ORTEGA, eleito para o bienio 2019-2021 como Direfor.

Presiden‡e　くね　Funda亭名O Agencね　des Bacias SMT pela　76∂　Reun庵O

Extraor筋"看rぬdo Conse肋o OeliberatiYO, realkada em O5 dej[Inho de 2019, "O

uso de suas regula伯s atribuif6es confehdas peIo Esねtuto da Funda鈎O

Ag台ncねdas Bacias SMT, e aproVado peh De〃be伯faO Comit6s S勅T nO 392/19,

de 28 de ma隼o de 2019;

Conside「ando a necessidade de normatiza「 e pad「oniza「 a96es no que se

refe「eさu帥za9aO dos veicuios p「6prios da Funda9aO Ag台ncia das Bacias SM丁, bem

COmO OS Vefoulos Iocados, eStabelecendo condi96es, 「equisitos e procedimentos a

Se「em adotados.

RESOLVE

Art. lO, Os ve丁cuios se「ao u紬zados ob「igatoriamente a servi9O da Fundaeao

Agencia das Bacias SMT, naO POdendo, SOb hip6tese aiguma, faz針o para usos ou

PO「 mOtivos particula「es dos conduto「es.

Art. 2O, Somente os funcionarios da Funda9aO Ag台ncia das Bacias SMT e os

COIaboradores tercei「izados, desde que devidamente auto「izados peIa emp「esa

empregadora e respeitadas as exig台ncias da Fundaeao Agencia das Bacias SM丁

quanto a posse de Carteira Nacional de Hab冊a9aO e aP6"ce de seguro de vida

POderao dirigir os veiculos.

Art. 3O. A u帥zaeao dos ve[culos deverきi Ser PreCedida de reserva pr6via por

emaiI junto a Diretoria da Funda9aO SM丁, de conhecimento e uso de todos,

info「mando nome do usua「io, mOtivo, destino, data/ho「a「io e desc「i9aO da atividade

a ser desenvoIvida,

Art. 4O. Os condutores s6 estao auto「jzados a levar o ve「culo pa「a casa nos

CaSOS em que OS horarios da saida para os eventos forem anteriores ao ho「釦o de

expediente, bem como o reto「no ap6s o ho「a「io de expediente, COm a anu合nCia de

Seu SuPe「ior imediato e do 「espectjvo Di「etor da a「ea・

Art. 5O. As chaves dos vefcuIos fica「ao sob os cuidados da Direto「ia da

FABHSMT, devendo se「 reti「adas e devoIvidas peios p「6p「ios conduto「es.

Arf. 60. O condutor devera anota「 na plan冊a locaIizada em cada vefoulo todas

as info「ma96es nela contidas.
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§1O, O condutor que preencher a ultima folha da plan冊a devera informar a

Di「eto「ia da Funda9aO SMT pa「a que seja p「OVidenciada sua subs航ui9aO.

§20. Ao finaI de cada planiIha, a Di「eto「ia da Funda9aO SMT devera arquiva一

Ia pa「a futuras confe「台ncjas e consuItas,

Art. 7O. O condutor devera observar todas as nomas de transito, ficando sob

Sua 「eSPOnSab掴dade toda e quaIque「 oco「「台ncia i「「eguIa「 du「ante sua u帥za9aO,

incIusive muItas,

Art. 8O. Os vefouIos nao sao equipados comくくtag” do servi9O de pedagio “Sem

Parar”. Caso o conduto「 passe peIas cabines convencionais, OS VaIo「es de pedagio

SeraO 「eemboIsados.

Art・ 9O. Ao 「eto「na「 da viagem, O COndutor devera observa「 a caIib「agem dos

PneuS e O niveI de combusttvei e, CaSO eSteja baixo (Pr6ximo a 3/4 de tanque),

PrOVidencia「 o abastecimento do ve[culo, a fim de nao prejudicar o pr6ximo usua「io,

Art. 10. Estabeiecer que, aP6s o abastecimento do vefouio, O COnduto「 deve「a

entregar a Diretoria da Funda9aO SMT o respectivo cupom fiscai emitido peIo posto

de combust「VeI, juntamente com o Reiat6rio de Viagem e o ControIe de Trafego, ∞m

a informaeao da quiIomet「agem do veieulo no momento do abastecimento.

§1O. Caso a qu=omet「agem rodada esteja acima da capacidade do tanque de

COmbust「veI do ve「Culo, O abastecimento podera ser realizado excepcionaimente em

POStO de combust了veI fora da cidade de So「ocaba, SP,

Art. 11. Ao estaciona「 O Veiculo no patio intemo da Funda9aO (Pr6dio da

Cetesb), O COnduto「 deve「a fazelo nos iocais prevjamente dete「mjnados para esta

finalidade, reSPeitando as faixas de estacionamento. de modo a nao obst「uir as

VagaS Vizinhas, a fim de nao impedir sua u帥za9aO,

Art. 12. Toda e quaIquer oco「「全ncia - meCanica, eIet「ica, de pneus ou de

funila「ia - que eVentualmente o conduto「 Observe deve「a ser info「mada formaImente

a Diretoria da Fundaeao SMT para as devidas provid合ncias.

§1O, Se oco「「e「 aIgum probIema du「ante viagem fora de So「ocaba, O COndutor

devera entrar em contato diretamente com a segurado「a para remo9aO do ve「culo

at6 a sede da Funda9aO Ag台ncia das Bacias SMT ou at6 a concessionaria, Sendo

que o ca巾ao com teIefones de contato encont「a-Se 」untO COm O documento de cada

Ve丁cul0.
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§ 2O, Em caso de p「ObIemas com o veicuio Iocado, aiem da segu「ado「a,

COmunica「 a emp「esa locadora, Sendo que o cartao com teIefones de contato

encont「a-Se 」untO COm O documento de cada vefoulo"

Art. 13. Cada conduto「 6 responsaveI peia limpeza inte「na do vefouio que

u帥za「, deixando-O livre de panfIetos, embaiagens, PaP6is de doces, len9OS de papel,

latas de 「ef「igerante, garrafas de agua e outros materjais u帥Zados e descartados.

Esta Porta「ia ent「a em vigor na data de sua assinatu「a.

Sorocaba, 25 de Marco de 2020.

DIRLEI SALAS OR丁EGA

Diretor-Presjdente


