
Comunicado 004/18  

Aos Senhores Instrutores da Autoescola Reação 

Assunto: Novos Veículos 

O presente comunicado tem como objetivo regular o uso do veículo da autoescola, cada 

instrutor será responsável pelo seu veículo que está recebendo em perfeito estado.  

1. A utilização do veículo acima se destina única e exclusivamente para fins de exercício 

das atividades inerentes à função.  

1.1 São expressamente vedadas a utilização do veículo por terceiros;  

1.2 A utilização do veículo para fins particulares;  

1.3 A concessão de carona. 

2.  Os instrutores se comprometem a conferência diária da quilometragem, bem como do 

estado de conservação do veículo, concordando desde já em prestar contas sobre 

possíveis danos, avarias e consumo excessivo, se a EMPRESA julgar necessário. 

3.  As manutenções básicas são de responsabilidade da empresa, porém alguns cuidados 

são do próprio instrutor, como: 

3.1 Risco no veículo e/ou adesivos 

3.2 Falta de equipamento obrigatório 

3.3 Rasgos no pneu 

3.4 Colisões 

3.5 Calotas (o aluno não deve ficar raspando em guias) 

Todas as situações acima são de total responsabilidade do instrutor daquele veículo, caso 

venha acontecer algumas destas avarias o mesmo será descontado do instrutor, por isso 

caso alguém venha a pegar o veículo para uso, ao retornar deve verificar se todos os itens 

acima estão corretos, caso tenha alguma coisa irregular deve verificar com a pessoa que 

utilizou o seu veículo e trazer para seu superior quem foi o responsável. 

4.  Comunicar imediatamente a empresa em caso de recebimento de multa por qualquer 

tipo de infração de trânsito.  

5. Pagar as multas decorrentes de infração/pontuação de trânsito de sua 

responsabilidade.  

7. Abastecer o veículo em postos recomendados, considerando o combustível preferencial 

(álcool ou gasolina) segundo orientação da EMPRESA. 

 8. Colocar no caderno que vai ficar dentro do veículo. 

9. A limpeza do veículo deverá ser realizada sempre que o instrutor tiver aula vaga, caso 

isso não aconteça no período de 15 dias avisar a EMPRESA para realizar a limpeza. 

  

Atenciosamente, 

Sergio Carlos dos Santos 

Representante legal da empresa 

São Paulo 25 de agosto de 2018 


