Parecer

Despacho

FORMULÁRIO DO BOLETIM DE SERVIÇO
Utilização da Viatura de Transportes de Passageiros
Marca - Mercedes
Matricula 57- HX - 17
1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE OU ORGANISMO
Denominação Social

Morada
Código Postal
Telefone

T.Móvel

Mail

2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR RESPONSÁVEL
Nome
Morada
Código Postal
BI/CC

C.Cond.

Mail

3 - Resumo do Itenerário

4 - PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
a

-

De

-

Dia da semana
Preenchimento

Dia da semana
Preenchimento

5- LEVANTAMENTO DA VIATURA
-

Data

Dia da semana
Preenchimento automatico

Vistoria Previa

Hora da partida
Kilometragem

H

Assinale na imagem deficiências encontradas

Caso seja necessário continue nas observações, ou anexe folha em branco

O representante do serviço

O condutor

……………………………………………

……………………………………………….

Continua no verso

Comite Olimpico Portugal
Travessa da Memória 36 - 1300-403 LISBOA - Tel 21 361 72 60

Enviar para : reservas@comiteolimpicoportugal.pt

6 - ENTREGA DA VIATURA
Data

H

Hora da entrega

Quilometragem à chegada
Vistoria Previa

Assinale na imagem deficiências encontradas

Caso seja necessario continue nas observaçoes, ou anexe folha em branco

O representante do serviço

O condutor

……………………………………………

……………………………………………….

OBSERVAÇÕES

NOTA:
O preenchimento deste boletim compete ao condutor responsável da viatura acima identificado,
antes da entrega das chaves.
Caso a viatura seja conduzida por outro ou outros condutores para além do condutor responsável
mencionado no campo 2 do presente formulário, deve cada condutor ser identificado no campo
de observações com os mesmos dados do condutor responsável
É obrigatória a apresentação do presente boletim no momento da recolha da viatura.
Não é aceite a entrega de chaves e a devolução da viatura sem a apresentação do presente boletim
devidamente preenchido e assinado pelo condutor responsável da viatura identificado no campo 2.
Constitui obrigação da entidade ou organismo acima identificado entregar a viatura, com depósito
atestado , nas mesmas condições que lhe foram entregues, na data e local previamente definido
pelos serviços do COP.

