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AVISO GERAL 

ACESSO AOS PRÉDIOS DA CET 

     Nº  001/17  Pág.: 1/1 

     Emissão: 01 / 02 / 2017 

     Validade: a determinar 

 

Revoga os Avisos Gerais nº 056/99 e 069/00 
 
Visando reforçar as determinações da Norma 061 – Acesso aos Prédios da CET no que se refere 
à identificação funcional para acesso e permanência às dependências da Companhia, que 
deverão ser observadas e praticadas por todos a partir da publicação deste instrumento, 
informamos o que segue:  
 

a) Os empregados e estagiários deverão portar em lugar visível (altura do tórax) os 
respectivos Crachás de Identificação, em vigência na Companhia, durante toda a sua 
permanência nas dependências da empresa, ou, na falta deste, o Crachá de Identificação 
de Visitante, o qual será providenciado pelo Vigilante/Recepcionista; 
 

b) Os fornecedores, munícipes e visitantes em geral deverão, obrigatoriamente, 
apresentar documento de identidade para as devidas anotações pela 
Recepcionista/Vigilante, e portar em local visível (altura do tórax) o Crachá de Identificação 
de Visitante, em vigência, durante toda a sua permanência nas dependências da empresa;  
 

c) Os funcionários de outros órgãos (SPTrans, SMT, etc) ou empresas ligadas à PMSP, 

bem como prestadores de serviços, mão-de-obra terceirizada e demais empregados 

de empresas subcontratadas deverão portar em lugar visível (altura do tórax) crachá da 
própria empresa, em vigência, durante toda sua permanência na empresa, sendo que, na 
falta do mesmo, será providenciado pela Recepcionista/Vigilante o Crachá de Identificação 
de Visitante. Todos os Departamentos da empresa deverão encaminhar ao DSA, 
mensalmente ou sempre que houver alteração, relação contendo o nome da empresa e 
dos empregados prestadores de serviços à CET que possuem autorização para portarem 
seus próprios crachás, para viabilizar o efetivo controle pela Recepção. 
 

A não observância a estas diretrizes será considerada falta disciplinar, estando sujeita às 
penalidades cabíveis. 
 

Caberá ao Departamento de Serviços Administrativos - DSA observar e zelar pelo fiel 
cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Aviso, comunicando eventuais ocorrências ou 

anomalias à Gerência de Recursos Administrativos - GRA e à Gerência de Recursos 

Humanos – GRH para as providências cabíveis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UO DE ORIGEM: GRH / SRH / SAD / PR   (Original assinado no arquivo da GGE) 


