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NÍVEIS DE MANUTENÇÃO: 
Manutenção de primeiro nível: Manutenção geralmente efetuada no ato da inspeção por pessoal habilitado, que pode ser 
executada no local onde o extintor está instalado, não havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada. 
Manutenção de segundo nível: Manutenção que requer execução de serviços com equipamento e local apropriados e por 
pessoal habilitado (RECARGA). 
Manutenção de terceiro nível ou vistoria: Processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios 
hidrostáticos. 

HÁ EXTINTOR NO 
ESTABELECIMENTO DA PMU 

Chefia faz vistoria das condições 
do(s) extintor(es) 

A empresa retira os extintores para 
realizar a manutenção e depois 

devolve todos eles aos locais que 
estavam anteriormente 

FIM 

Em extintor da PMU: 
Carga vencida? 

Está sem carga? 

Foi utilizado? 

Componentes 
avariados? 

Sumiu? 

Sim 

Manter os extintores nos 
locais conforme projeto de 

combate a incêndio e 
desobstruídos 

Verificar na sua Secretaria qual é a 
empresa responsável pela 

manutenção dos extintores 

Ter atenção no recebimento 
dos extintores, pois deve voltar 

a mesma quantidade, com o 

mesmo tipo de classe e 
tamanho (carga) que saiu, 

exceto quando for extintor em 
substituição do que sumiu. 

Solicitar que a empresa faça a 
recarga, troca de componentes 

avariados e/ou novo extintor para 
substituição do que sumiu 

Não 

Para extintores roubados ou furtados, 
o responsável pelo setor deve fazer 

B.O. (Boletim de Ocorrência) e 
solicitar um novo com mesma classe e 

tamanho (carga) para substituição. 

O extintor deve conter: 

 01 lacre de segurança 

 01 pino 

 01 etiqueta do Inmetro 

 01 etiqueta de orientação 

 01 etiqueta da empresa de manutenção 
Para extintor com manômetro o ponteiro deve 

estar na cor verde que indica que o extintor 
está em condições normais de uso. 
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HÁ HIDRANTE NO 
ESTABELECIMENTO DA PMU 

Chefia faz vistoria das condições 
do(s) hidrante(es) 

A empresa atende a solicitação 

FIM 

Em hidrante da PMU: 
Mangueira vencida? 

Componentes 
avariados? 

Sumiu componentes? 

 

Sim 

Manter os componentes na 
caixa de hidrante sem 

trancá-la 

Verificar na sua Secretaria qual é a 
empresa responsável pela 
manutenção dos hidrantes 

Solicitar que a empresa faça a troca 
de componentes avariados ou inclua 

os componentes em falta 

Não 

A caixa de hidrante deve conter os seguintes componentes: 

 01 registro 

 02 chaves 

 01 esguicho agulheta (comum) 

 01 mangueira com adaptador/acoplador nas duas pontas 


