
CAMARA MUNICIPAL DE

PRímVERA DO LESTE

ANEXO XVIII

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG - N°. 018/2020

Versão: 01 - Criação

Ato de aprovação: Portaria 099/2020

Unidade Responsável: Sistema de Serviços Gerais

FINALIDADE

Art. 1® - Disciplinar normas procedimentais, para padronizar a rotina: no

gerenciamento de serviços gerais (copa, telefone, limpeza e manutenção, vigilância,

segurança patrimonial, etc.) no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Primavera

do Leste/MT.

ABRANGÊNCIA

Art. 2® - Abrange todo o Poder Legislativo quanto aos procedimentos do

Sistema de Serviços Gerais.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 3® - Esta Instrução Normativa tem a seguinte base legal:

I - Constituição Federal de 1988;

II-Lei Federal n° 4.320/64;

III - Lei Federa! n° 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa;

IV - Códigos de Processo Civil e Penal;

V - Consolidação de Entendimentos Técnicos do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso 10^ ed. 2018;

VI - Resolução n° 01/2007 do TCE/MT, que dispõe sobre a criação, a

implantação, a manutenção e a coordenação de Sistemas de Controle Interno nos

Poderes Municipais e dá outras providências.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 4° - Para fins de entendimentos desta Instrução Normativa, considera-se:

I - Setor de Serviços Gerais: Responsável por gerenciar os serviços de

limpeza, cozinha, telefonia, vigilância, segurança e de manutenção da Câmara

Municipal e exercer outras atividades correlatas à suas competências e que forem

determinadas pelo Superior Hierárquico;

II - Telefonia Fixa: serviço de telecomunicação realizado através da

transmissão de voz e de outros sinais destinados á comunicação entre pontos fixos

determinados, utilizando processos de telefone.

RESPONSABILIDADES

Art. 5° - São responsabilidades do Setor de Serviços Gerais:

I - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da

unidade, zelando pelo fiel cumprimento da mesma;

II - Cumprir fielmente as determinações dessa Instrução Normativa, em

especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos

procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

PROCEDIIVIENTOS

Art. 6® - As atividades de apoio, tais como, serviço de copa, telefone,

manutenção, vigilância, segurança patrimonial, dentre outras, serão realizadas por

servidores da Câmara Municipal, ou contratação de empresa especializada desde

que não tenha servidores disponíveis e capacitado para a execução do serviço.

DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Art. 7° - Manter as repartições, tais como salas em geral, gabinetes,

corredores, banheiros e salas de reuniões limpas e organizadas.

Art. 8® - Zelar pela conservação e limpeza de móveis e equipamentos.

Art. 9® - Abastecer os banheiros com toalhas de papel ou tecidos, papel

higiênico, sabonetes e manter os mesmo com a perfeita limpeza e higienização.

Art. 10 - Manter a limpeza de todas as cestas coletoras de lixo, bem como o
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recolhimento do lixo, e deixar no locai indicado para coleta do mesmo.

Art. 11 - Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza,

requisitando a chefia imediata com antecedência.

Art. 12 - Regar plantas e folhagens existentes na parte interna do prédio.

Art. 13 - Havendo a necessidade, assegurar a limpeza permanente durante o

expediente de atendimento ao público.

Art. 14 - Usar equipamento de proteção individual oferecido pela Instituição,

tais como: toucas, luvas, bota de borracha etc.

Art. 15 - Quando for realizado eventos fora do expediente normal da Câmara

Municipal, deve-se avisar com antecedência mínima de 24h à 48h para que sejam

deixados os locais em condições adequadas para realização do mesmo, com a

finalidade de que a unidade programe-se no seu horário normal e não incorra na

realização de horas extras e/ou sobrecarregue a unidade.

DO SERVIÇO DE COPA E COZINHA

Art. 16 - Manter os utensílios e equipamentos de copa e cozinha em

perfeitas condições de higiene.

Parágrafo único - Abrange todos os equipamentos de copa, inclusive os da

copa do plenário e dos gabinetes.

Art. 17 - Manter o ambiente da copa sempre limpo e higienizado.

Art. 18 - Controlar o consumo de gêneros alimentícios, material e utensílios

de limpeza, requisitando a chefia imediata com antecedência.

Art. 19 - Disponibilizar, água e café na sala de reunião ou plenário com

antecedência e quando solicitado.

Art. 20 - Usar equipamentos de proteção individual oferecido pela Instituição,

tais como: toucas, luvas, etc.

DA COLABORAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO COM A

LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA

Art. 21 - Colaborar com a organização das salas e banheiros, mantendo os
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espaços de trabalho de forma a facilitar com o serviço de limpeza.

Art. 22 - Deixar sempre as mesas e arquivos organizados para a limpeza dos

mesmos.

Art. 23 - Sempre que utilizar a cozinha, deverá manter organizada e limpa.

DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA

Art. 24-0 uso dos meios de comunicação telefônica da Câmara Municipal,

é restrito aos servidores que, por força de suas atribuições, necessitam desse

recurso para a realização de suas atividades laborais.

Art. 25-0 uso da telefonia somente dar-se-á quando não houver

possibilidade de contato por outros meios de comunicação que não possuem custo

adicional, como e-mail e serviços de mensagens pela internei.

Art. 26 - Fica proibida a utilização dos serviços de telefonia fixa para receber

ligação a cobrar, efetuar ligações para telefones móveis, bem como realizar

quaisquer ligações, que não sejam do interesse do serviço público.

Art. 27 - As despesas decorrentes de ligações de longa distância - DDD e

DDI - realizadas pelos serviços de telefonia da Câmara Municipal, que não sejam

de interesse público, deverão ser ressarcidas pelos usuários.

Art. 28 - São responsáveis pelos equipamentos e utilização das linhas

telefônicas fixas, os servidores, onde a linha telefônica estiver instalada.

Art. 29 - São responsáveis pelos equipamentos e utilização das linhas

telefônicas móveis, em caráter permanente ou provisório, o servidor que receber o

aparelho, o chip e acessórios.

Art. 30 - Para conter o uso excessivo dos serviços de telefonia, poderá ser

autorizado o bloqueio da linha telefônica, após licitação da Administração.

DA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

Art. 31 - Deve exercer vigilância em locais previamente determinados.

Art. 32 - Realizar rondas e inspeção em intervalos, adotando providências

tendentes a evitar roubos, incêndios, danificações no edifício, jardim, e materiais
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sob a sua guarda e outros.

Art. 33 - Verificar se as portas e janelas e demais vias de acesso estão

devidamente fechadas.

Art. 34 - Investigar quaisquer condições anormais que tenha observado.

Art. 35 - Atender as chamadas telefônicas e anotar os recados durante

ausência do responsável, inclusive no período que de não expediente da Câmara

Municipal.

Art. 36 - Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes, por

meio de relatório de ocorrências ou verbalmente, sobre qualquer irregularidade

verificada.

Art. 37 - Exercer outras atividades afins.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 38 - O presente instrumento tem por objetivo direcionar e orientar as

atribuições do Sistema de Serviços Gerais, em suas funções, garantindo à

legalidade, legitimidade, economicidade e moralidade conforme exigência da

legislação vigente.

Art. 39 - Na falta de orientações especificas, recomendamos que seja

consultada legislação especifica, e as orientações do Tribunal de Contas do Estado

de Mato Grosso - TCE/MT.

Art. 40 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir da mesma.

Primavera do Leste. 11 de Dezembro de 2020.

PAULO WIARCTÜ CASTRO E SILVA

Presidente da Câmara Municipal

WOXITON VILAS BOAS DE LIMA

Controlador Interno da Câmara Municipal

Av. Primavera, 300. Bairro Primavera II . CEP 78850-000

Primavera do Leste - MT | Tel.: (66) 3498-3590 • (66) 3498-1734
www.primaveradoleste.mt.leg.br


