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5.3.2. Quando da solicitação da AET a transportadora deverá apresentar um plano 
indicativo dos locais de estacionamento para pernoite dos veículos. (excluir) 

 
5.4. As solicitações de AET para guindastes autopropelidos ou montados sobre 
chassis de caminhão, deverão estar acompanhadas de documento para 
comprovação de peso tais como catálogos, declaração em papel timbrado do 
fabricante, importador ou implementador do mecanismo operacional, ou ainda de 
laudos técnicos realizados por entidades/órgãos competentes. 

 
5.5. Para o veículo que teve suas características ou estruturas originais modificadas, 
somente será concedida AET após a obtenção de novo Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo, devidamente atualizado, conforme disposto no Artigo 123 
do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN. 

 
5.6. A AET é de porte obrigatório devendo ser exibida à fiscalização quando 
solicitada, não podendo conter emendas ou rasuras. 
 
 
CAPÍTULO VI - DAS CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE AET 
 
6. A AET aos veículos ou combinação de veículos de que trata esta Norma será, 
inicialmente, fornecida com prazo de validade de 30 (trinta) dias consecutivos, válida 
para uma única viagem, incluindo o retorno do veículo vazio ou transportando carga, 
desde que a mesma esteja de acordo com as características especificadas na 
referida autorização. AS EMPRESAS SUGEREM A CRIAÇÃO DE UM CARIMBO 
JÁ QUE A PMRV NÃO COSTUMA ACEITAR ESSA INFORMAÇÃO 

 
6.1. Poderá ser concedida, excepcionalmente, autorização válida para mais de uma 
viagem para transportes de interesse logístico de operação, que apresentem uma 
dinâmica de realização repetitiva e contínua. O enquadramento de transportes nesta 
condição estará sujeito a análise e discussão entre o DER, Concessionárias, PMRv 
e Prefeituras Municipais, sobre as necessidades e operacionalidade dos transportes.  

 
6.2. As tarifas inerentes a AET, de expediente e escolta da PMRv, quando houver, 
serão cobradas individualmente, por viagem.           

 
6.3. Critérios diferenciados de escolta poderão ser adotados em função do horário, 
itinerário apresentado, peso e dimensões do conjunto transportador. 
 
6.4. Será exigida uma unidade tratora reserva para trânsito em Pistas Simples, em 
especial nos trechos de serra, sempre que o conjunto transportador apresentar 
largura superior a 5,00 metros e PBT/PTBC acima de 150 toneladas. 
 
6.5. Poderá ser fornecida AET com prazo de validade de até 01 (um) ano, renovável 
a época do licenciamento anual aos conjuntos transportadores quando 
transportando carga indivisível, excedente em peso e/ou dimensões, respeitados os 
seguintes limites máximos de: 


