
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 001/2021

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
A SEREM ADOTADOS QUANTO AO
PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS,
INCLUÍDO O ATENDIMENTO AO
PÚBLICO, NO ÂMBITO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE GUARAPARI/ES.

VERSÃO: 01

Aprovada em: 12/08/2021

Atos de Aprovação: Portaria nº 7.196/2021

Unidade Responsável: Sistema de Serviços Gerais

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e normatizar os
procedimentos relativos ao planejamento, controle e avaliação do Sistema de Serviços
Gerais, inclusive o atendimento ao público, da Câmara Municipal de Guarapari.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2°. A presente instrução abrange as unidades da estrutura organizacional no
âmbito do Poder Legislativo Municipal, os quais deverão adotar os procedimentos
padrões ora estabelecidos no que se refere ao Sistema de Serviços Gerais.

CAPÍTULO III

DO FUNDAMENTO LEGAL

Art. 3°. A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações baseadas nas
seguintes legislações:
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I- Constituição Federal;

II- Lei Complementar n° 101/2000;

III - Lei Orgânica do Município de Guarapari/ES;

IV - Lei Municipal nº 2.560/2005 e suas alterações (Estrutura Administrativa da Câmara
Municipal de Guarapari).

CAPÍTULO IV

DOS CONCEITOS

Art. 4°. Para os fins dessa Instrução Normativa considera-se:

1 - Limpeza
Destina-se a eliminar todos os materiais indesejáveis (resíduos alimentares,
microrganismos, incrustações, gorduras, etc.) que se encontram nos equipamentos,
utensílios e moveis, deixando-os limpos e sem vestígios dos agentes de limpeza.

2 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
O Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou produto, de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de
ameaçar a sua segurança e a sua saúde.

3 - Área de Serviço
Usada para higienização de materiais e alojamento dos mesmos.

4 - Cozinha
Local de preparo de bebidas e comidas em geral.

5 - Recepção
Local de atender, recepcionar e orientar pessoas.

6 - Jardinagem
É uma atividade profissional ou recreativa que tem o objetivo de embelezar
determinados locais, públicos ou privados pelo cultivo e manutenção de plantas.

7 - Protocolo
Setor encarregado do recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e
tramitação de documentos.
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8 - Sistema Administrativo
Conjunto de atividades fins, relacionadas às funções finais ou de apoio, distribuídas
em diversas unidades da organização e executadas sob a orientação técnica do
respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum resultado.

9 - Procedimentos de Controle
Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a
conformidade das operações, visando restringir o cometimento de irregularidades ou
ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público.

10 - Sistema de Controle Interno
Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas
administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a coordenação,
orientação técnica e supervisão da unidade responsável pela coordenação do controle
interno.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5° Compete à Direção Geral:

I- Monitorar os horários e serviços a serem executados pelos servidores da Equipe de
Serviços Gerais.

II- Observar a Lei que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa da
Câmara Municipal de Guarapari, especialmente aos artigos que tratam da
competência da Diretoria Geral;

III- Promover a ampla divulgação da Instrução Normativa para que esteja à disposição
de todos os servidores;

IV- Cumprir e fazer cumprir as determinações da Instrução Normativa;

Art. 6° Compete aos servidores da equipe de Serviços Gerais:

I- Executar com eficiência a realização de suas tarefas, em conformidade com os
procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa;

II- Seguir as determinações apresentadas pela Direção Geral;

III- Cumprir o horário de jornada de trabalho estabelecido pela Instituição.

Art. 7° Compete à Controladoria Geral - Unidade Central de Controle Interno:
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I- Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de
controle e respectivos procedimentos de controle;

II- Alertar o Presidente da Câmara, a Direção Geral e a Procuradoria Geral sobre
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua
otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de
controle e o aumento da eficiência operacional.

Art. 8° Compete à Instituição:

II- Disponibilizar equipamentos, utensílios e materiais suficientes para a manutenção
da limpeza e preparos de alimentos;

II- Disponibilizar equipamentos de proteção individual aos servidores da limpeza e
jardinagem de acordo com a sua ocupação.

III- Solicitar com antecedência o serviço de copa quando houver reunião, sessão
extraordinária, audiências públicas e programações noturnas.

CAPÍTULO VI

PROCEDIMENTOS

Art. 9°. Dos serviços de limpeza:

I- Manter as repartições, tais como salas, gabinetes, corredores, banheiros e plenário
limpos;

II- Zelar pela conservação e limpeza de móveis e aparelhos elétricos e
eletroeletrônicos;

III- Manter a limpeza de pisos, azulejos, calçadas, rampas e portões;

IV- Abastecer os banheiros com toalhas de papel ou tecidos, papel higiênico, sabonete
líquido, mantendo a limpeza dos mesmos;

V- Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza, requisitando a reposição
dos mesmos ao setor competente;

VI- Realizar serviços de remoção e arrumação de móveis, equipamentos, máquinas,
materiais e outros;

VII- Usar Equipamentos de Proteção Individual oferecido pela Instituição (EPI);

VIII- Será de responsabilidade do turno da tarde fazer a limpeza do plenário antes das
sessões e eventos;

IX- Será de responsabilidade do turno da manhã fazer a limpeza do plenário depois
das sessões e eventos;
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X- Usar placas e cavaletes para auxiliar nos serviços de limpeza com intuito de
informar a todos sobre o serviço executado;

XI- Realizar coleta de lixo e efetuar a higienização das lixeiras;

XII- Executar a limpeza de caixas de gordura;

XIII- Manter organizado o material e os produtos sob sua responsabilidade;

XIV- Ficar a disposição para eventos noturnos quando solicitado;

XV- Quando necessário, se disponibilizar a prestar serviço no anexo da Câmara
Municipal de Guarapari;

XVI- Outras atividades correlatas.

Art. 10 Do serviço de cozinha:

I- Manter os utensílios e equipamentos de cozinha em perfeitas condições de higiene;

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

III- Não permitir a permanência de pessoas estranhas e de outros setores no interior da
cozinha;

IV- Preparar e distribuir café, água, chá, e quando solicitado, lanches nos setores da
Câmara Municipal de Guarapari;

V- Manter as xícaras, copos, taças, jarras e garrafas limpas e disponíveis, fazendo a
reposição de copos descartáveis sempre que for necessário;

VI- Controlar o consumo de gêneros alimentícios, material e utensílios de limpeza,
requisitando ao setor responsável com antecedência;

VII- Servir as sessões ordinárias, extraordinárias, audiências e outros tipos de eventos
no plenário.

VIII- Organizar-se de forma que sempre permaneça no local de trabalho (cozinha), um
servidor (a) para atender telefones e demandas do setor;

IX- Usar Equipamentos de Proteção Individual oferecido pela Instituição;

X- Outras atividades correlatas.

Art. 11 Do serviço de jardinagem:

I- Regar plantas e grama nas dependências da Instituição;

II- Executar a limpeza das plantas e grama, retirando ervas daninhas, folhas
amareladas e mortas;

III- Remover lixos e detritos da grama e dos vasos de plantas;
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IV- Verificar o estado de conservação dos vasos de plantas, efetuando a limpeza dos
mesmos;

V- Proceder a poda das plantas e da grama, quando for necessário e solicitado pela
Direção Geral;

VI- Outras atividades correlatas.

Art. 12 Do serviço de telefonia e recepção:

I- Atender o telefone de forma cordial, sempre identificando tratar-se da Instituição
Câmara Municipal de Guarapari;

II- Recepcionar e encaminhar pessoas para o setor solicitado;

III- Registrar chamadas, anotar recado e repassá-lo a seu destinatário;

IV- Responder perguntas pertinentes ao setor;

V- Manter sempre preservado os materiais e equipamentos que estiverem sob sua
responsabilidade;

VI- Comunicar ao setor competente defeitos de aparelhos, solicitando conserto e sua
manutenção;

VII- Outras atividades correlatas.

Art. 13 Da colaboração de todos os servidores da Instituição com a limpeza e serviços
de copa:

I- Cabe a todos os servidores colaborar com a organização das salas e banheiros,
mantendo os espaços de trabalho organizados a cooperar com os serviços desta
Instrução Normativa;

II- Autorizar a limpeza das salas e mesas de trabalho;

III- O servidor que necessitar de serviços de limpeza deverá solicitar através do ramal,
sempre predominando o respeito ao colega servidor;

IV- Instrução Normativa ligada a todos setores deste órgão, devendo suas regras
serem devidamente observadas.

CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 14 Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores
organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, a fim de verificar a sua
adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução Normativa
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SCI N° 001/2013 – versão atualizada), bem como de manter o processo de melhoria
contínua.

Art. 15 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos conjuntamente
pelo Setor de Serviços Gerais, Direção Geral e Controladoria Geral.

Art. 16 Os termos contidos nesta Instrução Normativa não eximem a observância das
demais normas competentes, que deverão ser respeitadas.

Art. 17 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação por Portaria
a ser expedida e publicada pelo Presidente da Casa e vincula a atuação de todos os
servidores integrantes da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Guarapari.

Guarapari/ES, 29 de julho de 2021.

Responsável pelo Sistema de Serviços Gerais

Diretor Geral

Controlador Geral
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