ORDEM ADMINISTRATIVA Nr 12-20-1ºBBM:Estreito/1ªCia
Assunto: Cronograma de manutenção diária de equipamentos
I. Considerando a necessidade de conferir diariamente os materiais e ferramentas utilizados no
serviço operacional, a fim de que haja um controle maior de manutenção;
II. Determino que as guarnições de serviço cumpram com o cronograma abaixo:
CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO DIÁRIA

SEGUNDA
Cascata:
-Limpeza externa;
-Teste das válvulas;
-Funcionamento do motor
à combustão e elétrico;
-Pequenos reparos;
-Verificar condição de rolagem;
-Realizar pequenas lubrificações;
-Verificar parte elétrica;

TERÇA
Auto Socorro de Urgência – ASU 288:
-Limpeza terminal:
Realizar desinfecção com Hipoclorito de
Sódio na parte interna e passar álcool nos
Materiais e utensílios do ASU;
(Baixar ASU das 08:00 às 09:30);
-Realizar pedido de materiais via email;
-Verificar nível de 02;
-Realizar manutenção de 1º escalão;
-Verificar toda a parte elétrica;
-Encerar a VTR (Cera e politriz no almox B4)

SEXTA

SÁBADO

Materiais de corte de árvore:
-Teste da motosserra;
-Verificar condição da corrente;
-Verificar nível do óleo;
-Inspecionar os cabos;
-Limpeza da motosserra;
-Manutenção de 1º escalão;

Materiais de Salvamento em Altura:
-Verificar as peças metálicas;
-Inspecionar a condição dos cabos;
-Verificar as cadeirinhas;
-Realizar pequenas lubrificações;
-Conferir demais materiais;

QUARTA

QUINTA

Conjunto desencarcerador:
-Limpeza externa;
-Teste das ferramentas;
-Funcionamento da Motobomba;
-Pequenos reparos;
-Verificar nível do óleo;
-Verificar nível da gasolina;
-Realizar pequenas lubrificações;
-Manusear as hastes de estabilização;

Conjunto EPRs:
-Limpeza externa;
-Teste das válvulas;
-Teste das máscaras;
-Limpeza das máscaras;
-Verificar pressurização;
-Realizar pequenos reparos;
-Verificar Cascata ABTR;

DOMINGO
Auto Bomba Tanque Resgate – ABTR 116:
-Limpeza externa;
-Realizar manutenção de 1º escalão;
-Verificar os materiais com base no checklist;
-Realizar pequenos reparos;
-Verificar toda a parte elétrica;
-Acionar a bomba e checar o funcionamento;
-Ligar a torre de iluminação;
-Testar o gerador;
-Encerar a VTR (Cera e politriz no almox B4)
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