SIMASP – Sistema de Monitoramento e Auditoria para Análise da Segurança Praticada
N°

ISVV - Índice de Segurança Verificado em Veículo
GUIA DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS
Órgão:

Base/Instalação:

Local da inspeção:

Programada

Inspeção:

(Numerar após cadastro de
inspeção no programa)

Processo:

Extraordinária

Tipo:

Não Programada

Atividade:

Multa
Inspeção normal

Acidente

Inspeção integrada

Outro

Supervisor Cemig/Coligada:
Supervisor da Contratada:

Inspeção treinamento
Tipo de Inspeção:

Própria

Agente(s) Executor(es) da Inspeção

Matrícula ou CPF

Contratada
CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO
SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Dados da Inspeção
Início:

Término:

Data:
Hora:
Duração:

THPRI:

Veículo Inspecionado

Condutor do Veículo
Nome:

Data:

Placa:
Frota:

Hora:

Tipo de veículo:

Matrícula ou CPF:

HPRI: Horas de preparação e realização de inspeção
Nº de itens inspecionados no veículo

NITI=

NCGV=

NCG=

NCL=

ISVV=

Comentários sobre a inspeção

Supervisor preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).
CNC

Motivo

Desdobramento

Legenda: CNC: Código da não conformidade.

Comentários do plano

Ação preventiva
recomendada

Comentários da ação

Responsável

Execução
imediata?

Motivo e Desdobramento da NC: preencher conforme motivos e desdobramentos cadastrados no SIMASP.
Ação preventiva: Ação recomendada conforme os tipos de ação cadastrados no SIMASP.

Agente de Inspeção

Supervisor do Processo

Condutor do Veículo

Gerente do órgão/base/instalação

Prazo

GUIA DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS
AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES
GRAVÍSSSIMAS

GV009

GV039
GV040

Rodas possuindo todos os parafusos e com os mesmos bem
apertados.

G003

Pneus visualmente calibrados.

G004

Revisão do veículo/motocicleta dentro do prazo.

G006

Indicação visível da carga máxima permitida de trabalho ou
gráfico de carga do equipamento.

G008

Data de fabricação do veículo operacional em conformidade
com o contrato.

G010

Veículo operacional sem vazamentos.

G013

Pára-brisa em perfeito estado, sem trincas que comprometam a
visibilidade do motorista e sem risco potencial de causar
acidentes.

G034

Direção ajustada e sem folga

G037

G038

G039
G040

Não se
aplica

Conforme

Não se
aplica

Conforme

Não conforme
C

S

O

Qtd

Pneus em perfeitas condições de uso, inclusive estepe.

G002

G036

Conforme

Equipamentos utilizados para movimentação de materiais
devidamente projetados e construídos de forma que ofereçam
garantia de resistência e segurança.
Ponto de aterramento ligado ao chassi dos veículos em área de
influência do SEP, utilizados para troca de equipamentos ou
manutenção de RDA com primário energizado

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES
GRAVES

G035

Não se
aplica

Não conforme
C

S

O

Qtd

Sistema de freios em condições normais de funcionamento
Bancos fixados e cintos de segurança em perfeitas condições
de uso.
Escada giratória em perfeitas condições de uso (ganchos,
longarinas, degraus, etc.), sistema de travamento (pinos,
correntes, facão com 04 furos, etc.).
Equipamentos de guindar - Sistema hidráulico, mangueiras,
válvula de segurança estão em perfeitas condições e sem
apresentar vazamentos
Cabine auxiliar- Banco fixado, cinto de segurança em
conformidade, saída de emergência e maçaneta em perfeito
estado de conservação.
Conforto térmico adequado na cabine auxiliar.

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES
LEVES

L002

Documentação do veículo em dia.

L003

Limpador de pára-brisa em perfeito estado de funcionamento e
o reservatório de água cheio.

L004

Retrovisores internos e externos bem fixados e em condições
de uso.

Não conforme
C

S

O

Qtd

Orientações:
- Informe para cada item se ele está conforme, não conforme ou não se aplica.
- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (C - condutor, S - supervisor, O - Órgão) ou informe somente o total de não
conformidades.

Data de publicação da guia: 04/01/2017

L006

Bancos em bom estado de conservação e bem presos.

L007

Vidros quebrados,máquinas dos vidros/sistema de travamento
estão funcionando perfeitamente.

L009

Cabine auxiliar - comunicação da cabine auxiliar com a cabine
principal funcionando.

L010

Veículo operacional com placa devidamente selada.

L011

Veículo operacional em perfeito estado de conservação funilaria, pintura, limpeza, etc.

L013

Utilizar veículo com pára-brisa danificado, com baixo potencial
de causar acidentes. Ex: pequenas trincas, que não
comprometam a visibilidade e a segurança do motorista.

L027

Lanternas, faróis e setas em perfeito funcionamento

L028

Cabine auxiliar - documento do veículo constando a quantidade
de ocupantes.

L029

- Conjunto escada veicular giratória perfeitamente identificada.

L030

L005 - Os acessórios (macaco, chave de rodas e triângulo,
extintores na validade) estão sendo portados no veiculo.
Verificar a existência e condições dos equipamentos
obrigatórios de se

L031

Nível de óleo correto e dentro da validade.

Orientações:
- Informe para cada item se ele está conforme, não conforme ou não se aplica.
- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (C - condutor, S - supervisor, O - Órgão) ou informe somente o total de não
conformidades.
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