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IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS - REGULAMENTAÇÃO 

 
1º - A partir do dia 30/03/2014, todos os veículos estacionados na Escola deverão estar identificados como: Aluno, 

Funcionário, Professor, ou Visitante. 

 

2º - O condutor que não tiver vínculo com a Etec será considerado Visitante, terá placa e nome anotados, e receberá 

sua placa identificadora correspondente, devendo devolvê-la na saída. 

 

3º O veículo que for realizar embarque e desembarque de passageiros, não ultrapassando o limite de 5 minutos 

dentro da Unidade, não necessitará da placa identificadora, mas terá que se identificar e informar o motivo da 

entrada. 

 

4º - Caso o condutor ainda não esteja cadastrado, o mesmo deverá realizar o procedimento no setor de Recursos 

Humanos (Diretoria Administrativa), receber sua placa e ou adesivo e assinar o documento de entrega. 

 

5º - O aluno, professor, ou funcionário cadastrado que não estiver portando a placa identificadora e ou adesivo, será 

notificado e entrará como Visitante. Caso haja reincidência, o nome do aluno será levado à direção para que 

providências sejam tomadas. 

 

6º - Em caso de perda da placa identificadora e ou adesivo, aluno, funcionário ou professor terá que desembolsar a 

quantia de R$ 2,00 para a reposição. O pedido poderá ser feito no setor de Recursos Humanos (Diretoria 

Administrativa). 

 

7º - As placas devem estar penduradas no retrovisor ou posicionadas no painel, de forma visível, na entrada, saída, e 

durante o período em que estiver estacionado na Etec. No caso de adesivos o mesmo deve estar posicionado no canto 

superior esquerdo do veículo. 

 

8º - Os condutores que possuírem mais de um veículo deverão cadastrar ambos, e transportar a placa identificadora 

para o automóvel utilizado naquele dia. No caso do uso de adesivo deve ser retirado um segundo no setor de 

Recursos Humanos (Diretoria Administrativa). 

 

9º - A identificação dos veículos visa oferecer maior segurança e controle de quem entra e sai da Unidade, além de 

agilizar a entrada e identificação dos condutores. A Escola Técnica Estadual de Mairinque não se responsabiliza por 

furtos ou danos causados aos veículos estacionados dentro de suas dependências. 


