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ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SPM 007/2017 – 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 os procedimentos a serem adotados pelo serviço 

de copa 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 do serviço de copa 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 copa.  

 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

1. O serviço de copa funcionará no mesmo horário de expediente da Casa. 

 

 

VI. ATRIBUIÇÕES   

 

1. São atribuições do serviço de copa da Câmara Municipal de Cuiabá: 
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 O serviço de copa e cozinha compreende as atividades relativas ao preparo de alimentos e a 

sua distribuição, a limpeza dos locais de trabalho, utensílios e equipamentos utilizados, dentre 

outras tarefas de natureza correlata; 

 Os serviços devem ser executados de acordo com as normas de segurança, higiene, qualidade 

e proteção ao meio ambiente, especialmente as editadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA; 

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

 Manter o ambiente da copa sempre limpo e higienizado 

 Preparar e disponibilizar café aos Gabinetes de Vereadores, Secretarias e demais setores, no 

período da manhã; 

 Os equipamentos e materiais utilizados na copa, tais como geladeiras, fogões, fornos, 

cafeteiras, entre outros, deverão atender única e exclusivamente às necessidades da Casa;  

  Não enxugar o suor com as mãos, panos de prato, panos de copa, guardanapos, aventais ou 

qualquer outra peça da vestimenta; 

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

 Usar equipamentos de Proteção Individual oferecido pela instituição, tais como touca, 

avental, sapato fechado antiderrapante e luvas no caso de manipulação de alimentos; 

 Os alimentos devem ser armazenados em local separado dos produtos de limpeza 

 

VII. 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  


