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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGA – Nº. 008/2011  
 
 

“DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DAS UNIDADES DA ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CUIABÁ”.   

 
Versão:  01 
Aprovação:  22/07/2011 
Ato de aprovação : 22/07/2011 
Unidade Responsável:  Secretaria de Gestão Administrativa – Setor de Limpeza  
 
 
I – FINALIDADES 
 
1.1 A presente instrução normativa tem como finalidade disciplinar os 
procedimentos de serviços de limpeza e conservação em todas as unidades da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá. 
 
 
II – ABRANGÊNCIA  
 
2.1 Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Cuiabá.   
 
 
III – ATRIBUIÇÕES  
 
3.1 São atribuições dos servidores do setor de limpeza da Câmara Municipal de 
Cuiabá:  
 
3.1.1 A execução dos serviços de limpeza e conservação de todas as unidades da 
estrutura organizacional e áreas externas da Câmara Municipal de Cuiabá; 
 
3.1.2 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; 
 
3.1.3 Comunicar ao Secretário de Gestão Administrativa quaisquer eventuais 
irregularidades ocorridas na execução dos serviços de limpeza e conservação; 
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IV - DOS PROCEDIMENTOS 
 
Dos serviços a serem executados diariamente   
 
4.1 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; 
 
4.2 Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 
domissanitário desinfetante; 
 
4.3 Remover capachos e tapetes-passadeiras, procedendo a sua limpeza;  
 
4.4 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeiras e vinílicos; 
 
4.5 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; 
 
4.6 Limpar com saneantes domissanitários todas as dependências sanitárias 
(serviço a ser executado de hora em hora), copas e outras áreas molhadas; 
 
4.7 Abastecer com papel toalha, papel higiênico, refis desinfetantes e sabonete 
líquido os sanitários, sempre que necessário; 
 
4.8 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.; 
 
4.9 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios 
antes e após as refeições;  
 
4.10 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionado-o em sacos plásticos e 
removendo-o para local apropriado; 
 
4.11 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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4.12 Limpar os corrimãos com produto adequado; 
 
4.13 Promover a substituição dos garrafões de água mineral nos bebedouros, 
sempre que solicitado pelas unidades; 
 
4.14 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 
dispositivos acima. 
 
Dos serviços a serem executados semanalmente  
 
4.15 Realizar limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos; 
 
4.16 Aspirar o pó, três vezes por semana, em todo o piso acarpetado do Plenário e 
demais unidades que tenham o piso revestido com carpete; 
 
4.17 Realizar limpeza, com produtos adequados, de divisórias e portas revestidas de 
fórmica e janelas, internas e externamente; 
 
4.18 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; 
 
4.19 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela 
nos móveis encerados; 
 
4.20 Limpar com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos 
e poltronas; 
 
4.21 Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, 
etc.; 
 
4.22 Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, de cerâmica, de marmorite, 
emborrachados, granitos e porcelanatos com produto adequado, encerar e lustrar; 
 
4.23 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos aparelhos de telefones, 
fax e equipamentos de informática; 
 
4.24 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool ou produto adequado, 
duas vezes por semana; 
 
4.25 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
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4.26 Raspar e remover, por meio de ação química não corrosiva, manchas e sujeiras 
incrustadas; 
 
4.27 Lavar e desinfetar os coletores de lixo; 
 
4.28 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 
dispositivos acima. 
 
Dos serviços a serem executados quinzenalmente  
 
4.29 Lavar e limpar os bebedouros de água, com produtos adequados; 
 
4.30 Limpar todos os vidros (face interna e externa), aplicando-lhes produtos anti-
embaçantes; 
 
4.31 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas 
de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes; 
 
4.32 Limpar os dutos e as bocas de insuflamento/saída do ar condicionado; 
 
4.33 Executar demais serviços considerados necessários e não elencados nos 
dispositivos acima. 
 
Dos serviços a serem executados mensalmente  
 
4.34 Limpar globos, calhas e luminárias por dentro e por fora; 
 
4.35 Limpar forros, paredes e rodapés; 
 
4.36 Limpar cortinas, aspirar o pó, com equipamentos e acessórios adequados; 
 
4.37 Limpar persianas, com produtos adequados; 
 
4.38 Remover manchas de paredes; 
 
4.39 Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, peitorais e 
janelas (de forro, malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 
 
4.40 Inspecionar esgotos internos e externos, limpando e desinfetando-os se for o 
caso; 
 
4.41 Vasculhar todas as paredes, tetos, divisórias e áreas internas e externas; 
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4.42 Proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados Durante o 
mês: 
 
Da expedição  
 
4.11  O setor de protocolo da Câmara Municipal de Cuiabá receberá os documentos  
para expedição nos horários de 07:45 às 11:40 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
4.12 Os documentos a serem expedidos deverão ser organizados, conferidos e 
devidamente envelopados pelos respectivos remetentes, a fim de possibilitar que a 
entrega ocorra dentro da normalidade. 
 
4.13 A expedição de documentos por meio de mensageiro será realizada por 
servidor da Câmara Municipal, devidamente autorizado para esta finalidade e 
preferencialmente lotado no setor de protocolo.  
 
4.14 Os documentos que porventura não forem distribuídos pelo setor de protocolo 
na data do seu recebimento, devido a motivo de força maior, serão distribuídos no 
turno de trabalho subseqüente.  
 
4.15 O servidor responsável pelo setor de protocolo manterá a organização e 
controle de escala, elaborando o roteiro/cronograma de entregas dos documentos 
para expedição.  
 
4.16 Após a realização da entrega dos documentos, o mensageiro/servidor 
apresentará ao responsável os comprovantes de entrega, devidamente assinados 
pelos destinatários, para posterior envio aos respectivos remetentes. 
 
4.17 A expedição de documentos por meio de serviços de postagens da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos será realizada pelo Setor de Protocolo, com base 
na exigência de Comunicação Interna emitida pelo interessado ao Secretário de 
Gestão Administrativa da Casa, contendo a descrição do que está sendo solicitado, 
a quantidade, a justificativa/fundamentação para a realização da despesa, a data, a 
assinatura do solicitante e a autorização do Secretário. 
 
4.18 Após a realização do procedimento descrito no item 4.17, o servidor 
responsável pelo setor de protocolo entrará em contato com a agência do Correio 
objetivando o recolhimento da correspondência, e em seguida preencherá o 
formulário denominado “Certificado de Postagem” em 3 (três) vias, registrando a 
saída da correspondência em livro próprio contendo a quantidade de 
correspondência, a descrição, a data, o remetente, o funcionário do Correio e a 
assinatura do mesmo.  
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4.19 A expedição de documentos por meio de serviços de postagens  se dará 
preferencialmente na modalidade de postagem simples, porém nos casos em que 
for indispensável a comprovação da entrega do documento, será utilizada a 
postagem com registro (AR - aviso de recebimento), e quando a situação exigir 
urgência no prazo de entrega, será utilizada a postagem por sedex, desde que 
justificada a necessidade pelo solicitante e devidamente autorizada pelo Secretário 
de Gestão Administrativa.  
 
 
V -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 O setor de protocolo e as unidades organizacionais da Câmara Municipal de 
Cuiabá observarão a relação custo/benefício na expedição de documentos, 
primando pelo cumprimento do princípio da economicidade. 
 
5.2 As solicitações ao setor de protocolo após o horário de expediente e 
caracterizadas como urgentes, serão encaminhadas à consideração do Secretário 
de Gestão Administrativa, para as providências de prioridade de expedição, 
mediante manifestação por escrito do solicitante. 
 
5.3 As equipes de auditoria do Tribunal de Contas do Estado, devidamente 
identificadas, tem livre acesso ao setor de protocolo, por ocasião da realização de 
auditorias, inspeções e outras averiguações que entenderem necessárias para o 
cumprimento de sua função. 
 
5.4 O setor de protocolo utilizará medidas que possibilitem uma gestão eficaz de 
controle e execução das atividades desempenhadas, assegurando com isso as 
ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento. 
 
5.5 Constitui dever do servidor responsável pelo setor de protocolo, disponibilizar 
sempre que solicitado pelos seus superiores e Secretaria de Controle Interno, 
relatórios gerenciais e documentos necessários à realização de inspeções e 
auditorias internas.    
 
5.6 Constitui responsabilidade do servidor responsável pelo setor de protocolo, 
receber da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fatura mensal 
acompanhada de todos os certificados de postagens, correspondente aos serviços 
prestados no período compreendido entre o dia 21 ao dia 20 do mês seguinte, 
encaminhando-a para a Secretaria de Gestão Financeira que providenciará o 
pagamento. 
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5.7 O recebimento de que trata o item 5.6, se dará até 5 (cinco) dias antes do 
vencimento da fatura que ocorre sempre no dia 3 (três) do mês seguinte ao da 
prestação do serviço.  
 
5.8 Fica vedado o recebimento de documentos em desacordo com o estabelecido 
nesta Instrução Normativa.  
 
5.9 Fica vedado o ingresso de servidores de outros setores e secretarias, salvo se 
autorizado pelo servidor responsável pelo setor de protocolo ou acompanhado 
deste.  
 
5.10 Constitui obrigação de todos os servidores lotados no setor de protocolo a 
guarda, zelo e conservação dos documentos sob sua responsabilidade. 
 
5.11 Os servidores lotados no setor de protocolo poderão ser chamados à 
responsabilidade pelo desaparecimento ou perecimento de documento que lhes foi 
confiado.  
 
5.12 Constatado o desaparecimento ou avaria de documento sob sua 
responsabilidade, o servidor do setor de protocolo deverá enviar comunicação 
interna à Secretaria de Gestão Administrativa relatando o ocorrido de forma 
circunstanciada, a fim de serem adotadas medidas cabíveis. 
 
5.13 Recebida a comunicação interna do setor de protocolo relatando o  
desaparecimento ou perecimento do documento, a Secretaria de Gestão 
Administrativa determinará a abertura de sindicância/processo administrativo a fim 
de apurar a responsabilidade pelo ocorrido. 
 
5.14 Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos 
junto à Secretaria de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos 
de auditoria interna aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estruturas organizacional. 
 
5.15 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da mesma. 
 
 

Cuiabá, 22 de julho de 2011. 
 
 
 
 
 

Julio Pinheiro  
Presidente 
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Eronides Dias da Luz  
Secretário de Controle Interno 


