
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 

ATO DO SECRETARIO 

 
RESOLUÇÃO SEAP Nº 734                          DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

APROVA AS DIRETRIZES PARA A 
ELABORAÇÃO DO PLANO GERAL DE 
MANUTENÇÂO NO ÂMBITO DESTA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista constar nos autos do presente 
expediente, Processo E-21/036/100051/2018. 

 

CONSIDERANDO: 

- que o Plano Geral de Manutenção da SEAP foi criado como propósito de 
facilitar a identificação de procedimentos que, rotineiramente, acabam por 
contribuir para a colocação dos materiais em situação de disponibilidade.  

- que o objetivo é orientar os operadores, com linguagem simples, a 
encontrarem as melhores práticas de operação e de gestão da manutenção 
dos diversos materiais. 

- que as orientações contidas no Plano de Manutenção são frutos da 
experiência de especialistas das Organizações Logísticas, e tiveram como foco 
apresentar procedimentos que visam contribuir para o aumento da 
disponibilidade dos materiais, tendo como base ações do cotidiano realizadas 
pelos operadores. 

- que o Plano de manutenção visa permitir uma consulta imediata, que tira 
dúvidas sobre a operação e a manutenção dos materiais, bem como de 
segurança no trabalho em instalações de manutenção. 

 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º- Aprovar as Diretrizes para a Elaboração do Plano geral de manutenção 
no Âmbito desta SEAP. 

Art. 2º - Conceitos: A gestão da manutenção deverá englobar os seguintes 
tópicos: 

I - PROCESSO DE MANUTENÇÃO – criação e implantação do processo de 
manutenção contemplando todas as etapas, desde a origem da solicitação até 
o seu encerramento; 



II - ESTIMATIVA DOS PRAZOS - estimativa para a execução dosserviços, 
como calendário de execução; 

III - PRIORIDADE DAS SOLICITAÇÕES — Estabelecimento de método de 
priorização das solicitações de manutenção baseado nas necessidades reais 
da SEAP, disponibilizadas através dos Mapas de Disponibilidade e de 
Necessidade. Com base nestas informações, A Logística, pode criar condições 
para um planejamento e controle efetivo de solicitações; 

IV - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS — Implementação 
de processo de acompanhamento da execução das solicitações priorizadas, 
que deverá se traduzir em inspeções periódicasagendadas ou inopinadas, a fim 
de verificar a gestão dos recursos e o seu uso namanutenção; 

V - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Esta atividade possibilita o planejamento 
do emprego dos recursos com maior exatidão e um maior controle do material 
para emprego. Deve ser prioridade sempre. Para tanto, a frota nunca deve 
estar cem por cento disponível, devendo, a critério da SEAP e diante de suas 
necessidades operacionais, destacar um percentual das viaturas para esta 
atividade; 

VI - PLANEJAMENTO - O planejamento da manutenção é realizado por 
intermédio dos Programas Internos de Trabalho e abrange as seguintes 
subatividades: 

a)- levantamento das necessidades em suprimento e em serviços 
demanutenção; 

b) - obtenção de recursos para suprimento e serviços;  

c) - distribuição;  

d)– controle. 

 

§ 1º - O levantamento das necessidades será baseado: 

I - Os pedidos são consolidados pelos serviços de manutenção;  

II - nos estoques não hipotecados existentes nos órgãos provedores;  

III - relatórios de níveis atingidos (MAPAS DE DISPONIBILIDADE);  

IV - relatórios de visitas técnicas;  

V - dotações, tabelas de distribuição ou equivalentes;  

VI - relações de itens críticos informados; 

VII - as taxas ou índices de mortalidade dos materiais (DESCARGA DOS 
MATERIAIS POR TEMPO DE USO); 

§ 2º - É importante destacar que os pedidos devem ser realizados dentro da 
necessidade real, para que se atinja o maior número de solicitações, dentro do 
orçamento estimado. O responsável pela manutenção deve considerar a vida 
útil de cada material empregado na manutenção, para planejamento e 
execução programada das revisões e trocas de peças. A atualização dos 
dados dos diversos sistemas de controle de material é de suma importância 
para o planejamento e distribuição dos recursos de manutenção. 



§ 3º - A SEAP deve confeccionar e cumprir um calendário de manutenção. O 
Ciclo de manutenção se inicia com a correta inclusão em carga ou 
relacionamento do material, terminando com a descarga ou desrelacionamento, 
que devem ser executados cumprindo-se o previsto nas legislações 
pertinentes. 

§ 4º - A SEAP deve lançar a previsão de suas necessidades, de forma que 
possa, oportunamente, lançar as prioridades para distribuição dos recursos 
para as atividades de Manutenção. 

 

Art. 3º - CONTROLE E GESTÃO: 

O controle do material é exercido por todos os escalões e visa levantar os 
dados que servirão de base ao planejamento das atividades de manutenção e 
do suprimento de manutenção e tem por finalidade, ainda, assegurar a 
manutenção adequadae o correto emprego dosequipamentos 
comvistasàpreservação de sua operacionalidade. 

§ 1º - A SEAP deve estar permanentemente em condições de informar o índice 
de disponibilidade de seu material, bem como deverá manter, para cada 
viatura, um controle interno através da Divisão de Oficinasoutra forma de 
gestão e controle da manutenção é o emprego de um sistema que fará um 
acompanhamento permanente de todo o ciclo de vida dos materiais, 
principalmente nos aspectos relativos à manutenção preventiva, manutenção 
corretiva, recursos orçamentários e suprimento. 

§ 2º - Além disso, funcionará como um banco de dados de informações 
logísticas, gerenciais, administrativas e técnicas dos Materiais, contendo 
elementos essenciais para a tomada de decisão. Por isto a necessidade de se 
manterem atualizados os dados neste sistema. 

§ 3º - Inspeções periódicas serão realizadas de acordo com os respectivos 

Manuais Técnicos, pelo menos uma inspeção semestral. Toda inspeção deverá 

constar de um relatório que será a base para a gestão e acompanhamento dos 

processos de manutenção. 

 

Art. 4º - PLANO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS LEVES EMÉDIAS: 

FUNDAMENTOS DA DIREÇÃO DEFENSIVA 

O desenvolvimento de alguns requisitos na condução do veículo possibilitará 

ao motorista a prevenção de acidentes: 

I - CONHECIMENTO: É preciso conhecer as leis e normas que regem o 
trânsito. Este conhecimento é repassado através do Código de Trânsito 
Brasileiro e do aprendizado na prática. O condutor deve conhecer seus direitos 
e deveres em qualquer situação de trânsito. 

II - ATENÇÃO: Deve ser direcionada a todos os elementos da via e também às 
condições físicas e mentais do condutor, aos cuidados e à manutenção do 
veiculo, tempo de deslocamento e conhecimento prévio do percurso, entre 
outros. 



III - PREVISÃO: É a antecipação de uma situação de risco e pode ser 
desenvolvida e treinada no uso do veículo. É exercida numa ação próxima 
(curto prazo) ou distante (longo prazo). 

IV - DECISÃO: Dependerá da situação que se apresenta e do conhecimento do 
condutor das possibilidades do veículo, das leis e normas relacionadas ao 
trânsito, do tempo e do espaço disponível para tomar uma atitude correta. O 
motorista deve ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e a 
experiência. 

V - HABILIDADE: Ser um condutor hábil significa ser capaz de manusear os 
controles de um veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra 
necessária no trânsito. 

VI - MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

O Planejamento e a execução da manutenção preventiva é uma problemática 
enfrentada por muitos agentes dessa área, pois a rotina exige o uso constante 
e prolongado dos materiais no cumprimento de diversas missões, gerando, 
assim, conflito entre as ações de manutençãopreventiva e a necessidade de 
emprego continuado. 

§ 1º - Contudo, é primordial que haja um esforço dos elementos envolvidos nas 
ações de planejamento e execução da manutenção para que esta seja 
realizada em acordo com as normas, com o objetivo essencial de garantir a 
confiabilidade do material e evitar a manutenção corretiva. 

§ 2º - Nesse sentido, é importante salientar que a manutenção de 1° escalão 
compreende as ações realizadas pelo usuário e/ou operador 
responsávelpelomaterial, com os meios orgânicos disponíveis, visando manter 
o material em condições de apresentação e funcionamento. 

§ 3º - Assim, de acordo com as normas relativas à manutenção, seguem 

abaixo os procedimentos de manutenção competentes ao 1° escalão: 

1. Remoção de impurezas;  

2. Lubrificação externa, quando necessária;  

3. Reaperto de porcas, parafusos externos, bornes, etc;  

4. Verificação de tomadas e pinos;  

5. Verificações de ligações externas, inclusive das fontes de alimentação; 

6. Inspeção visual e participação de defeitos constatados; 

7. Substituição e reparo de componentes básicos prescritos em publicações 

técnicas; 

8. Limpeza, lubrificação e ajustes internos; 

9. Inspeção e conservação de subconjuntos;  

10. Calibragem prescrita em publicações técnicas; 

11. Reparação de estojos canastras, kits, etc;  

12. Verificação de níveis de óleos lubrificantes e líquido de arrefecimento  

13. Outras tarefas similares 



 

 

§ 4º - ITENS A SEREM VERIFICADOS PELO MOTORISTA ANTES DA 
MISSÃO. 

1) Kit de ferramentas; 

2) Triângulo e extintor de incêndio; 

3) Pressão de todos os pneus e estepe;  

4) Sistema elétrico (indicador de mudança de direção, faróis baixo e alto, pisca 
alerta, luzes de freio e ré); 

5) Nivel de óleo do motor, sistema de freio e direção hidráulica;  

6) Nível de água do radiador. 

§ 5º - Além dos itens acima, a manutenção preventiva requer que se observe, 
também, outros itens, de acordo com a vida útil especificada pelo fabricante. 
Dessa maneira, evitamos acidentes e aumentamos a operacionalidade dos 
materiais: 

1. Sistema de arrefecimento completo 

2. Sistema elétrico 

3. Pressão e estado dos pneus 

4. Limpadores de pára-brisas 

5. Lona e pastilhas de freio  

6. Amortecedores 

§ 6º - NOÇÕES DE DIREÇÃO DEFENSIVAADMINISTRATIVAS 

Direção Defensiva é técnica indispensável para o aperfeiçoamento do motorista 
que trata de forma correta o uso do veículo na maneira de dirigir, reduzindo a 
possibilidade de envolvimento nos acidentes de trânsito, ou seja, é uma atitude 
de segurança e prevenção dos acidentes. 

§ 7º - A Direção Defensiva pode ser dividida em: 

I - PREVENTIVA: atitude permanente do motorista para evitaracidentes. 

II - CORRETIVA: atitude que o motorista deverá ter ao se defrontar com a 
possibilidade de acidente, corrigindo situações previstas. 

 

Art. 5º - PROCEDIMENTOS A SEREM TOMADOS ANTES DE DAR A 
PARTIDA NA VIATURA: 

-Antes de dar partida na viatura, o condutor deverá verificar os seguintes itens: 

I- Extintor de incêndio e triângulo de sinalização.:  

II- Ferramentas: macaco e chave de roda;  

III- Pressão dos pneus de rodagem e do estepe;  

IV - Nível de água do sistema de arrefecimento; 

V- Nível do óleo do motor e sua textura;  



VI- Nível de água de limpador de pára-brisa;  

VII- Nível de óleo da direção hidráulica, caso possua;  

VIII- Nível do óleo de freio;  

IX- Iluminação externa, luz de freio, faróis, indicadores de direção,  

X - Sinalização de alerta e luz de ré; 

XI- Realizar uma inspeção visual externa, verificando se existe mais algum 
problema; 

XII- Após a partida, verificar o painel da viatura e se todos os sistemas estão 
funcionando. 

Art. 6 º - A manutenção periódica é de grande valia para o bom funcionamento 
de todos os sistemas da viatura. Respeitar os prazos definidos pelo fabricante 
trazsegurança para o condutor e minimizam os riscos de acidentes de trânsito.  

§ 1º - Manutenção preventiva é a atuação realizada para reduzir ou evitar 
falhas ou queda de desempenho, obedecendo a um planejamento baseado em 
intervalos definidos de tempo. 

§ 2º - Vale ressaltar que a manutenção compreende as ações realizadas pelo 
usuário e/ou responsável pelo material, com os meios orgânicos disponíveis, 
visando a manter o material em condições de funcionamento e de 
conservação, prolongando assim a vida útil dos materiais, e principalmente a 
segurança dos usuários. 

 

Art. 7º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018. 

 
DAVID ANTHONY GONÇALVES ALVES 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 


