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ROTEIRO DE AUTOINSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:
COD_CNAE DENONINAÇÃO ATIVIDADE

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

49302/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional

ITEM DESCRIÇÃO S N NA
INFRAESTRUTURA 

1

Os dizeres: "transporte de alimentos 
perecíveis", bem como informações quanto à 
razão social/nome fantasia e telefone da 
empresa transportadora encontram-se 
estampados nas laterias externas do veículo?

2
A carroceria possui boas condições de higiene e 
limpeza?

3
A cabine do motorista está totalmente isolada 
da parte onde se encontram os alimentos?

4
O veículo apresenta-se em boas condições de 
conservação e higiene?

5

os recipientes utilizados no transporte de 
produtos perecíveis são de material liso, 
resistente, atóxico, lavável e encontram-se em 
bom estado de conservação e limpeza?

6

Os equipamentos de refrigeração encontram-se 
em bom estado de funcionamento e garantem a 
manutenção?

7

Os termômetros e registradores de temperatura 
encontram-se em perfeito estado de 
conservação e funcionamento?

8
A lona e a corda encontram-se em bom estado 
de conservação e em perfeita higiene?

9

O veículo é dotado de dispositivos que impeçam 
o derrame de alimentos e/ou resíduos sólidos e 
líquidos, nas vias públicas, durante o 
transporte?

10

O estabelecimento está livre de pragas, insetos, 
roedores e de condições que propiciem abrigo e 
criatório de animais prejudiciais à saúde, em 
especial os mosquitos transmissores de 
DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE 
AMARELA?

PRODUTOS

11

As refeições prontas para consumo imediato 
estão sendo transportadas em 
compartimento/recipiente isotérmico fechado e 
conservados à temperatura adequada à sua 
conservação?



12

Os alimentos congelados estão sendo 
transportados em temperatura adequada, de 
forma a preservar suas características 
nutricionais?

PROCEDIMENTOS

13
É respeitada a proibição de transportar pessoal 
e/ou animais junto com alimentos?

14
É observada a separação entre os alimentos 
crus e os prontos para consumo?

15

É respeitada a proibição de transportar 
produtos químicos, tóxicos ou qualquer outro 
que possa contaminar os produtos 
transportados?

16
Realiza controle de temperatura dos produtos 
perecíveis?

17
É respeitada a faixa de 6°c para o transporte de 
alimentos refrigerados?

TABAGISMO

18
É Respeitada a proibição de fumar dentro e no 
entorno do estabelecimento?

19 Possui placa indicativa da proibição de fumar?
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