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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 002/2021 

Versão: I 

Aprovada em: 12/02/2021 

Unidades Executoras: Todos as Unidades Administrativas 

Unidade Responsável: Sistema de Serviços Gerais 

 

Dispõe sobre procedimentos de limpeza e manutenção 

em todas as unidades da estrutura organizacional da 

Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT. 

 

A Presidente da Câmara Municipal, Odinéia Mariana de Souza, no uso de suas 

atribuições legais, assessorada pela Unidade de Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução n. º 

003/2007, da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar procedimentos internos, 

visando a simplificação e racionalização, sempre em conformidade com a 

legislação vigente; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas e 

procedimentos a serem executados com relação aos serviços de limpeza e 

manutenção em todas as unidades da estrutura da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia, garantindo a conservação de todos os locais, limpos e higienizados. 
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CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades 

Administrativas da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia/MT. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Serviços Gerais: É a função na qual o servidor (a) deve realizar trabalhos 

de limpeza e manutenção em geral, mantendo condições de higiene em todos 

os locais, além de serviços de recebimento, atendimento, preparar e servir 

bebidas tais como: água, chá e café, zelar pela conservação de móveis, 

equipamentos e utensílios, solicitar produtos, materiais e equipamentos  

utilizados na execução de seu trabalho sempre que for necessário e antes do 

término, entre outras rotinas previamente definidas pelo (a) Presidente da 

Câmara. 

 

Art. 4º Serviço de Copa/Cozinha: No serviço de copa/cozinha, é de 

reponsabilidade do servidor manter o ambiente sempre limpo e arrumado, 

manter bebidas tais como: chá e café, sempre disponíveis, assim como lanches, 

e materiais descartásseis: copos e guardanapos, servir os setores quando 

solicitados, além de manter seu material de trabalho em ordem e higienizado, 

solicitar produtos, materiais e equipamentos  utilizados na realização de seu 

trabalho sempre que for necessário e antes do término, entre outras rotinas 

previamente definidas pelo (a) Presidente da Câmara. 
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CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 5º A presente Instrução Normativa está fundamentada na seguinte 

legislação: Constituição Federal/88; Lei Complementar nº 269/2007; Resolução 

n° 14/2007 TCE/MT; Lei Federal nº 8.429/92; Lei Municipal n. 1.079/79; Lei 

Municipal nº. 2.545/09; e Resolução n.º 003/2007 da Câmara Municipal de Alto 

Araguaia.  

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 6º É de competência da Unidade Responsável:  

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada; 

II - Orientar as unidades executoras a supervisionar sua aplicação; 

III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela Unidade de Controle Interno, caso haja necessidade, para 

definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

 

Art. 7º Das Unidades Executoras:  

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualizações; 

II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, 

tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle 

e o aumento da eficiência operacional; 
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III - Manter a Resolução Normativa à disposição de todos os servidores, velando 

pelo fiel cumprimento da mesma; 

IV - Cumprir fielmente as determinações da Resolução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

Art. 8º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno:  

I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, 

em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 

respectivos procedimentos de controle; 

II - Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos 

de controles, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento 

dos controles. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 9º São atribuições dos servidores do setor de serviços gerais da Câmara 

Municipal de Alto Araguaia, a execução dos serviços de limpeza e conservação 

em todos os ambientes que integram a estrutura organizacional, fazendo 

vistorias manutenção, bem como prestar atendimento sempre que for solicitado.  

 

Art. 10º Dos serviços a serem executados diariamente: 

I - Manter os utensílios de copa/cozinha em perfeitas condições de higiene;  

II - Manter o ambiente da copa/cozinha sempre limpo e higienizado;  

III -Preparar e disponibilizar café sempre que necessário; 

IV - Realizar a limpeza das mesas, armários, arquivos, prateleiras, molduras de 

portas e janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 

eletroeletrônicos, extintores, etc., por meio de pano úmido e produto de limpeza 

adequado;  
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V - Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com 

desinfetante;  

VI - Varrer, vasculhar e passar pano úmido com produto de higienização, em 

todos os pisos, seja vinílicos, de cerâmica, mármore, emborrachados, 

porcelanatos e granitos de todas as unidades (salas, corredores, lances de 

escada e saguões);  

VII - Limpar com saneantes domissanitários todas as dependências sanitárias 

(serviço a ser executado 3 vezes durante o expediente), copas e outras áreas 

molhadas;  

VIII - Abastecer com papel toalha, papel higiênico, refis desinfetantes e sabonete 

líquido os sanitários, sempre que necessário;  

IX - Retirar o pó, limpar e higienizar todos os móveis e utensílios (balcões, mesas, 

cadeiras, poltronas, sofás, aparelhos telefônicos/fax, computares, CPU, 

monitores, teclados, mouse, impressoras, scanner), armários, quadros, quadros 

elétricos, ventiladores, aparelhos de ar condicionado, estantes, extintores de 

incêndio, metais, janelas, vidros, paredes, divisórias, cestos de lixo, portais, 

grades, objetos decorativos, etc.;  

X - Retirar o lixo duas vezes ao dia, o acondicionando em sacos plásticos e 

removendo-o para local apropriado;  

XI - Realizar a limpeza dos setores sempre que se fizer necessário, ou caso seja 

solicitada;  

X - Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 

dispositivos acima. 

 

Art. 11º Os servidores do setor de limpeza deverão executar semanalmente: 

I - Realizar limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;  

II - Proceder a limpeza do Plenário, com a devida higienização das bancadas e 

microfones;  

III - Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela 

nos móveis encerados;  
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IV - Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool ou produto adequado, 

duas vezes por semana;  

V - Raspar e remover, por meio de ação química não corrosiva, manchas e 

sujeiras incrustadas;  

VI - Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 

dispositivos acima. 

 

Art. 12º Os servidores do setor de limpeza deverão executar quinzenalmente:  

I - Lavar e limpar os bebedouros de água, com produtos adequados;  

II - Proceder a limpeza com água e os devidos produtos químicos de todos os 

espaços abertos (corredores internos, corredores externos, recepção).  

III - Limpar todos os vidros (face interna e externa), aplicando-lhes produtos ante 

embaçantes;  

IV - Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as 

normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos ante embaçantes;  

V - Limpar as telas/filtros dos aparelhos de ar condicionado;  

VI - Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 

dispositivos acima. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13º A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever 

funcional e será punida na forma prevista em lei. 

 

Art. 14 Todos os servidores pertencentes a estrutura organizacional da Câmara 

Municipal, deverão assegurar que os locais da copa/cozinha, bem como 

materiais e equipamentos utilizados, permaneçam devidamente limpos, 

organizados e higienizados, após a sua utilização.  
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 Art. 15º As atividades a serem desempenhas diariamente e semanalmente 

serão divididas, individualmente, entres os servidores ocupantes do cargo de 

auxiliar de serviços gerais, que obedecerão à escala previamente 

disponibilizada. 

 

Art. 16º As atividades a serem desempenhadas quinzenalmente serão 

executadas de forma conjunta por todos os servidores ocupantes do cargo de 

auxiliar de serviços gerais.   

 

Art. 17º Os servidores ocupantes do cargo de auxiliar de serviços gerais deverão 

permanecer na copa. 

 

Art. 18º Aplica-se, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa as demais legislações pertinentes, no que couber. 

 

Art. 19º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

 

 

Alto Araguaia/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

___________________________                   ____________________________ 

              Clediane Gubiani          Odinéia Mariana de Souza 

           Controladora Interna                                                  Presidente 


