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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de Manutenção e Conservação das Instalações do IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Diretoria de Administração e Finanças 

 Gerência de Apoio Administrativo – Área de Serviços Auxiliares 

 SEINFRA 

 Todas as áreas do IPSM 

 Empresas prestadoras de serviços de manutenção 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

 

4.2 Siglas 

 DIRADM - Diretoria de Administração e Finanças 

 GERADM - Gerência de Apoio Administrativo 

 CHEGAB - Chefia de Gabinete 

 SEINFRA - Secretária Municipal DE Infraestrutura e Serviços Públicos 

 OS - Ordem de Serviço 

 

5.  DETALHAMENTO 

A execução deste processo deverá seguir as diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Atividade Descrição da atividade 

1 - Identificar 

necessidade de 

reparos / 

Todas as áreas do IPSM podem identificar a necessidade de reparo / manutenção nas 

instalações do IPSM. Ao identificar tal necessidade, o servidor deverá informar à equipe 

da GERADM pessoalmente ou via telefone. 
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manutenções e 

informar à GERADM 

2 - Verificar o 

problema 

A equipe da GERADM deverá se direcionar até o local e verificar o problema, que pode 

ser: 

- pequeno reparo; ou 

- relacionado à prestação de serviços  de assistência técnica ou outra necessidade. 

3 - Entrar em 

contato com 

SEINFRA 

Na situação de pequenos reparos, a equipe da GERADM deverá entrar em contato com 

a SEINFRA via telefone e solicitar a vinda do profissional (geralmente pedreiro ou 

eletricista) para verificar o problema. 

4 - Visitar as 

instalações e 

verificar o problema 

O profissional da SEINFRA deverá realizar a visita no IPSM para verificação do reparo 

a ser realizado. Também já deverá ser verificada a necessidade de compra de materiais 

para realização do serviço. 

 

Caso seja necessária a aquisição de materiais para a realização dos reparos, a equipe 

da GERADM deverá proceder conforme com o processo de Aquisição de Bens e 

Serviços – (Fluxo 80 ou 88) para então realizar o serviço necessário. 

5 - Realizar o 

serviço 

Caso o serviço exija apenas mão de obra e não seja necessária a aquisição de materiais, 

o profissional da SEINFRA deverá realizar o serviço. 

 

6 - Verificar o 

serviço realizado 

Logo após a realização do reparo, a equipe da GERADM deverá verificar o serviço 

realizado. Caso o problema esteja resolvido, encerra-se o processo. 

 

7 - Solicitar 

providências até a 

conclusão dos 

serviços 

Caso o problema não esteja resolvido, a equipe da GERADM deverá solicitar as  

providências até que o problema seja sanado. 

8 - Entrar em 

contato com a 

empresa contratada 

Quando o reparo ou manutenção necessária envolve atividades de prestação de 

serviços de assistência técnica, a equipe da GERADM deverá verificar se existe 

contrato vigente para realização do reparo ou manutenção necessária. 

 

Caso não haja contrato vigente, a equipe da GERADM deverá proceder conforme o 

processo de Aquisição de Bens e Serviços (Fluxo 80 ou 88). 

 

Na situação de haver contrato vigente de prestação de serviços, a equipe da 

GERADM deverá entrar em contato com a empresa contratada e solicitar a visita do 

técnico para verificação do problema. 
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09 - Verificar o 

problema 

O técnico da empresa de prestação de serviços deverá realizar uma visita ao 

IPSM e verificar o problema. 

10 - Realizar a 

manutenção 

Após a identificação do problema, o técnico poderá realizar o reparo ou manutenção 

no mesmo dia, ou, se for necessário troca de peça, ele retornará em outro momento 

para concluir o serviço.  

Após a conclusão do serviço, a equipe da GERADM verificará a resolução do 

problema, conforme atividades 6 e 7. 

NOTA: Na prestação de serviços dos elevadores, ao término da realização do 

serviço, a equipe da GERADM assina OS do fornecedor constatando que o serviço 

foi realizado e o comprovante é enviado por e-mail à GERADM. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 Telefone e internet 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 

 

8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

OS – Ordem de 

Serviço 

Armário da 

GERADM 

Pasta específica / 

equipe da GERADM 
Por data Permanente Não há 
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ANEXOS 

Fluxograma n. 37 – Manutenção e Conservação das Instalações do IPSM. 
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