
1

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG Nº 02/2014

Versão : 01

Aprovação em: 05 de dezembro de 2014

Ato de aprovação: Decreto Nº  511/2014

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - Normatizar os procedimentos de execução dos serviços gerais de limpeza no

prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa e no âmbito das dependências

do Município.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  2º -  Abrange as Secretarias e Setores alocados no prédio sede da Prefeitura

Municipal de Santa Teresa, incluindo as localizadas no pátio e secretarias externas.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º -  Para fins desta Instrução Normativa consideram-se serviços de limpeza a

manutenção geral das salas, banheiros, corredores, escadas e portaria, a retirada de

lixo e os cuidados com as plantas localizadas no interior do prédio sede da Prefeitura 

Municipal  de  Santa  Teresa  e  ainda  os  demais  serviços  necessários  a  manter  o

ambiente de trabalho limpo. 
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CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

 

Art.  4º  -  A  presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobre o qual dispõem a Lei

Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/1964.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º -  Os Serviços de limpeza do prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa

Teresa está sob a responsabilidade das Secretarias de Administração e Recursos

Humanos, Educação, Saúde, Assistência Social e Obras e Infra Estrutura.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6º - Compete às Secretarias envolvidas:

I. Disponibilizar  equipamentos,  utensílios  e  materiais  suficientes  para

manutenção da limpeza;

II. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual aos servidores da limpeza;

III. Fiscalizar  a  utilização  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  pelos

Servidores responsáveis pela limpeza do prédio.

Art.  7º  -  Compete  aos  servidores  responsáveis  pela  limpeza  do  prédio  sede  da

Prefeitura Municipal de Santa Teresa:

I. Manter  as  repartições,  tais  como  salas  em  geral,  gabinetes,  corredores,

escadas, banheiros e portaria limpas;

II. Zelar  pela conservação e limpeza de móveis e aparelhos elétricos e eletro-

eletrônicos das secretarias, fazendo cuidadosamente seu remanejamento para

a limpeza;

III. Manter a limpeza de pisos, azulejos, calçadas e vidraças;
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IV. Abastecer  os  banheiros  com  toalhas  de  papel  ou  tecidos,  papel  higiênico,

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

V. Manter  a  limpeza  de  todas  as  cestas  coletoras  de  lixo,  bem  como  o

recolhimento do lixo, e transportar até o local de armazenamento indicado para

coleta do mesmo;

VI. Controlar o consumo de material e utensílios de limpeza, requisitando a chefia

imediata com antecedência a reposição dos estoques;

VII. Regar plantas e folhagens existentes na parte interna do prédio;

VIII. Assegurar  a  limpeza  permanente  durante  o  expediente  de  atendimento  ao

publico;

IX. Usar  Equipamentos  de  Proteção  Individual  oferecido  pela  Instituição,  tais

como: luvas, bota de borracha e avental, nos locais que se fizerem necessário.

Art. 8º - Compete a todos os Servidores da Instituição:

I. Colaborar  com  a  organização  das  salas,  banheiros  corredores  e  demais

dependências,  mantendo os espaços de trabalho de forma a facilitar  com o

serviço de limpeza;

II. Deixar sempre as mesas e arquivos organizados para a limpeza dos mesmos.

III. Requisitar  quando  necessário  serviço  de  limpeza  especial  em  casos  de

derramamento de líquidos como água, café, etc.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 9º - Os casos excepcionais serão tratados pelas secretarias responsáveis.

Art. 10 – Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa – ES, 05 de dezembro de 2014.
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