
Conforme
Não 

Conforme

Não 

Aplica

Direção ajustada e sem folga
Bancos fixados e cintos de segurança em 

perfeitas condições de uso

Escadas veícular (giratória) possui no 

máximo 15 (quinze) anos contados da data 

de sua fabricação

Revisão veícular dentro do prazo
Tempo de fabricação (veículo) compatível 

com as regras descritas na ET-VCTE 0832

Pára-brisa em perfeito estado, sem trincas 

que comprometam a visibilidade do 

motorista e sem risco potencial de causar 

acidentes

Rodas possuindo todos os parafusos e com 

os mesmos bem apertados

Pneus visualmente calibrados

Sistema de freios em condições normais de 

funcionamento

Placa

Veículo:

Ano

Veículo:

Marca

Veículo:

Modelo

Veículo:

Veículo         (   ) SIM

Locado:        (   ) NÃO

Fabricante

Cabine Auxiliar:

Ano Fabricação

Cabine Auxiliar:

Número Série

Cabine Auxiliar:

Pneus em perfeitas condições de uso, 

inclusive estepe

Fabricante

Escada Veícular:

Sistema de amarração de cargas está em 

conformidade com a legislação vigente

Bairro: Cidade: UF:

ITEM
Observações:

Ano Fabricação

Escada Veícular:

Número Série

Escada Veícular:

Guia de Inspeção em Veículos

Empresa Avaliada: Data:      /      /

Alameda / Avenida /

Rodovia-KM / Rua:

Número: Complemento:



Cabine auxiliar possui comunicação sonora 

com a cabine principal funcionando 

perfeitamente

Cabine auxiliar está regulamentada no 

documento do veículo constando a 

quantidade de ocupantes

Cintos de segurança em perfeito estado de 

fixação e travamento

Vidros e máquinas dos vidros estão em 

perfeito estado de trânsito e 

funcionamento

Limpador de pára-brisa em perfeito estado 

de funcionamento e o reservatório de água 

cheio
Retrovisores internos e externos bem 

fixados e em condições de uso
Bancos em bom estado de conservação e 

bem presos

Cabine auxiliar possui o banco fixado (trava 

no assento), cinto de segurança em 

conformidade e número adequado 

(conforme capacidade que consta no 

documento veícular), saída de emergência 

e maçaneta (interna e externa) em perfeito 

estado de conservação

Cabine auxiliar possui conforto térmico 

adequado (sistema de ventilação natural e 

artificial)

Documentação do veículo em dia

Escada veícular (giratória) em perfeitas 

condições de uso (ganchos, longarinas, 

degraus, etc), sistema de

travamento (pinos, correntes, facão com 04 

furos, etc)

Escadas manuais (extensíveis) possuem 

limitador de curso - trava antes do fim de 

curso da extensão

Escadas manuais (extensíveis) em perfeitas 

condições de uso (ganchos, longarinas, 

degraus, etc)

Escada veícular (giratória) possui laudo (em 

conformidade e constando aprovação) 

referentes aos ensaios/testes - 

periodicidade mínima, uma vez por ano

Placa de identificação da cabine auxiliar

Placa de identificação da escada veícular



Validade de óleos e filtros em 

conformidade (etiqueta de 

manutenção/troca)

Motor, tanque de combustível, caixa de 

marcha, sistema de freios, reservatórios, 

radiador etc; sem vazamentos aparentes

Os acessórios obrigatórios (macaco, chave 

de rodas e triângulo, extintores na 

validade) estão sendo portados no

veiculo

Veículo operacional em perfeito estado de 

conservação - funilaria, pintura, limpeza, 

etc

Lanternas, faróis, setas, luz de placa, 

buzina, giroflex e buzina em perfeito 

funcionamento
Nível correto do óleo (motor, freio...) e 

água do sistema de arrefecimento

Placas do veículo estão bem visíveis e 

seladas - conforme a placa, há dispensa do 

selo


