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INSTRUÇÃO NORMATIVA - SISTEMA DE SERVIÇOS 

GERAIS. 

 

 

 

 

I – FINALIDADE 

 

  Dispor sobre regras gerais e procedimentos a serem regulamentados de serviços 

de copa e limpeza de prédios das Instituições Municipais de Itaúba - Mato Grosso. 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Esta Instrução Normativa abrange toda a estrutura das organizações do Poder Executivo 

e Legislativo, bem como a Fundação Municipal Hospitalar de Saúde e Previdência. 

 

III – A presente Instrução Normativa tem como base legal a seguinte legislação, 

Constituição Federal, estatuto dos servidores Públicos, Lei 725/2007 Implantação do 

Sistema de controle Interno, NR n. Norma Regulamentadora de Segurança e saúde no 

Trabalho, uso EPI,s. 

 

IV – PROCEDIMENTOS 

1 -  Dos serviços de Limpeza 

1.2 – Compete ao Servidor Responsável pelo serviço de Limpeza: 
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a) Manter as repartições, tais como sala em geral, gabinete, consultorias, corredores, 

banheiros e plenários limpos, até 10 minutos antes do expediente interno; 

b) Zelar pela conservação e limpeza de moveis e aparelhos elétricos e 

eletroeletrônicos; 

c) Manter a limpeza de pisos, azulejos, calçadas e vidraças; 

d) Abastecer os banheiros com toalhas de papel ou tecidos, papel higi6enico, 

sabonetes e manter os mesmos com a perfeita limpeza e higienização; 

e) Manter a limpeza de todas as cestas coletadoras de lixo, bem como o recolhimento 

do lixo, e transportar até o local de recolhimento indicado para coleta do mesmo; 

f) Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza, requisitado a chefia 

imediata com antecedência, obedecendo aos prazos da Instrução Normativa do 

Sistema de compras. 

g) Regar plantas e folhagens existentes na parte interna do prédio; 

h) Havendo a necessidade, assegurar a limpeza permanente durante o expediente de 

atendimento ao publico e fazer faxina nos setores mensalmente; 

i) Usar equipamentos de Proteção Individual oferecido pela Instituição, tais como: 

toucas, luvas, botas de borracha e avental. 

 

2 - Do Serviço de Copa e Cozinha. 

 

2.1 – compete ao servidor responsável pelo Serviço de copa e cozinha: 

 

a) Manter os utensílios e equipamentos de copa e cozinha em perfeita condições 

de higiene; 

b) Manter o ambiente da copa limpo e higienizado; 

c) Não permitir fluxos de pessoas estranhas e servidores no interior da cozinha; 

d) Preparar e distribuir café, água e chá nos setores adequados até 10 minutos 

antes do expediente interno; 

e) Manter as xícaras e copos limpos, na recepção e nos demais setores, bem 

como a reposição de copos descartáveis; 
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f) Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza, requisitando a chefia 

imediata com antecedência, obedecendo aos prazos da Instrução do Sistema 

de Compras; 

g) Disponibilizar, água e café na sala de reuniões ou plenário com antecedência 

quando solicitado; 

h) Não permitir vendas de mercadorias no interior da cozinha; 

 

3 – Da Colaboração de todos os Servidores da Instituição com a Limpeza e 

Serviços de Copa. 

 

3.1 – Compete a todos os servidores: 

 

a) Colaborar com a organização das salas e banheiros, mantendo os  

        espaços de trabalho de forma a facilitar com o serviço de limpeza. 

b) Deixar sempre as mesas e arquivos organizados para a limpeza dos  

        mesmos; 

c) Disponibilizar uma cópia da chave do seu setor para os  

        responsáveis pela limpeza e copa; 

d) O servidor que necessitar de algum serviço da copa deverá solicitar  

        verbalmente ou por escrito.    

 

4 – Da responsabilidade da instituição. 

 

4.1 – Compete a Instituição: 

a) Disponibilizar equipamentos, utensílios e materiais suficientes para 

manutenção da limpeza e da copa. 

b) Disponibilizar equipamentos de proteção individual aos servidores da 

copa e limpeza de acordo com a sua ocupação; 

c) Solicitar com antecedência o serviço de copa quando houver reunião 

ou sessão. 
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V – Considerações finais 

 

a) O servidor responsável pela limpeza poderá estar fazendo os serviços 

de limpeza, tais como: em calçadas, vidraças ou até mesmo em salas 

que não estão sendo ocupadas no momento, durante o expediente ao 

publico, desde que não interfira no funcionamento dos demais 

setores; 

b) A venda de lanches na cozinha, só será permitida após as 15 horas, 

ocasião em que o servidor terá no Maximo 20 minutos para lanchar e 

voltar para o seu local de trabalho; 

c) O não cumprimento desta Instrução Normativa por todos, estes 

estarão sujeitos as penalidades legais. 

 
Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

                                                            
  ROZIMERY PEREIR BATTISTI 
          Controladora Interna 

       Efetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAIMUNDO ZANON 

               Prefeito Municipal 
 
 

 

 

 


