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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 006/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Executora: Secretaria de Patrimônio e Manutenção 

Unidade Responsável/ Setores Envolvidos: Secretaria de Patrimônio e Manutenção/ Secretaria de 

Controle Interno  

Data de Aprovação: 12/06/2017 

 

Dispõe sobre normas e procedimentos de limpeza e conservação 

em todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Cuiabá 

 

I. DOS CONCEITOS: 

 

1. Unidade Responsável: Setor responsável pela elaboração das Instruções Normativas, 

conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar essas atividades, com 

apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

2.  Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, que não podem transpôr, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam. 

 

II. FINALIDADE  

 

1. Regulamentar os procedimentos de serviços de limpeza e conservação em todas as unidades 

da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

 

III. ABRANGÊNCIA  

 

1. Esta Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara 

Municipal de Cuiabá.  

 

IV. BASE LEGAL  

 

Todas as legislações que se apliquem à administração pública municipal em se tratando de 

serviços de limpeza e conservação.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos 

da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 
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VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. São atribuições do setor de limpeza da Câmara Municipal de Cuiabá: 

 A execução dos serviços de limpeza e conservação de todas as unidades da estrutura 

organizacional e áreas externas da Câmara Municipal de Cuiabá;  

 Comunicar as unidades, com antecedência, quaisquer alterações na rotina de execução dos 

serviços de limpeza e conservação que possam interferir no andamento das atividades 

desenvolvidas;  

 Comunicar ao Secretário de Gestão Administrativa quaisquer eventuais irregularidades 

ocorridas na execução dos serviços de limpeza e conservação 

 

VII. DOS PROCEDIMENTOS 

 

1. Os seguintes serviços devem ser realizados diariamente:  

 Realizar a limpeza das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitorais, 

molduras de portas e janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive 

aparelhos eletro-eletrônicos, extintores, etc., por meio de pano úmido e produto de 

limpeza adequado;   

 Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante;   

 Remover capachos e tapetes-passadeiras, procedendo a sua limpeza;    

 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeiras e vinílicos;   

 Varrer, vasculhar e passar pano úmido com produto de higienização, em todos os 

pisos, sejam vinílicos, de cerâmica, mármore, marmorite, emborrachados, 

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

escada e saguões) e polir balcões;   

 Limpar com saneantes domissanitários todas as dependências sanitárias (serviço a ser 

executado de hora em hora), copas e outras áreas molhadas;   

 Abastecer com papel toalha, papel higiênico, refis desinfetantes e sabonete líquido os 

sanitários, sempre que necessário;  

 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, persianas, estantes, extintores de 

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

grades, objetos decorativos, etc.;  

 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes 

e após as refeições;   

 Retirar o lixo uma vez ao dia, acondicionado-o em sacos plásticos e removendo-o 

para local apropriado;  

 Limpar os corrimãos com produto adequado;  
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 Promover a substituição dos garrafões de água mineral nos bebedouros, sempre que 

solicitado pelas unidades; 

 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos dispositivos 

acima 

2. Os seguintes serviços devem ser executados semanalmente: 

 Realizar limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;  

 Aspirar o pó, três vezes por semana, em todo o piso acarpetado do Plenário e demais 

unidades que tenham o piso revestido com carpete;   

 Realizar limpeza, com produtos adequados, de divisórias e portas revestidas de 

fórmica e janelas, internas e externamente;   

 Realizar limpeza, com produto neutro, de portas/batentes a óleo ou verniz sintético, 

assim como limpar com produto adequado esquadrias, basculante, rodapés, espelhos 

de interruptores e tomadas elétricas;   

 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 

móveis encerados;   

 Limpar com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas;   

 Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;   

 Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, de cerâmica, de marmorite, 

emborrachados, granitos e porcelanatos com produto adequado, encerar e lustrar;  

 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos aparelhos de telefones, fax e 

equipamentos de informática;   

 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool ou produto adequado, duas vezes 

por semana;  

 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 

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

incrustadas;   

 Lavar e desinfetar os coletores de lixo;   

 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos dispositivos 

acima. 

3. Os seguintes serviços devem ser executados quinzenalmente: 

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

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

antiembaçantes;   

 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de 

segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes;  

 Limpar os dutos e as bocas de insuflamento/saída do ar condicionado;  

  

 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos dispositivos 

acima; 
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4. Os seguintes serviços devem ser realizados mensalmente: 

 Limpar globos, calhas e luminárias por dentro e por fora; 

 Limpar forros, paredes e rodapés; 

 Limpar cortinas, aspirar o pó, com equipamentos e acessórios adequados; 

 Limpar persianas, com produtos adequados; 

 Remover manchas de paredes; 

 Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, peitorais e janelas 

(de forro, malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.);  

 Inspecionar esgotos internos e externos, limpando e desinfetando-os se for o caso; 

 Vasculhar todas as paredes, tetos, divisórias e áreas internas e externas;  

 

VIII. CONSIDERAÇÕES  

 

1. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser esclarecida 

junto à Secretaria de Patrimônio e Manutenção e à Secretaria de Controle Interno;  

2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 

partir da mesma; 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  


