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I – DA FINALIDADE 

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre 

normas gerais concernentes à regulamentação das rotinas de trabalho e 

procedimentos a serem adotados para uma eficiente e eficaz prestação de serviços 

de copa e limpeza no âmbito da Câmara Municipal de Vitória/ES.  

 

II – DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 



Art. 2º Esta Instrução Normativa tem por base legal e regulamentar a 

Resolução TC nº 227/2011, de 25 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação, 

implantação,  manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da 

Administração Pública; a Resolução nº 1986/2012, que regulamenta a criação e 

funcionamento do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Vitória, bem 

como a Resolução nº 1.952/2016, que dispõe sobre a estrutura organizacional da 

Câmara Municipal de Vitória. 

 

III – DAS RESPONSABILIDADES 

 

            Art. 3º Compete ao Departamento de Gestão Administrativa – DGA: 

 

I – promover a divulgação, atualização e supervisão desta Instrução 

Normativa; 

II – orientar as áreas executivas e supervisionar suas aplicações; 

 

III – promover discussões técnicas com as Unidades Executoras, bem como 

com a Unidade Responsável pela Coordenação de Controle Interno, para 

procedimentos de controle que devam ser objeto de alteração, atualização ou 

expansão; 

 

IV – promover as atualizações que se fizerem necessárias nas rotinas de 

trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e aumento da eficiência operacional; 

 

V – manter a presente Instrução Normativa à disposição de todos os 

funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 

VI – cumprir as determinações de controle quanto à padronização dos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 

IV - PROCEDIMENTOS 

 



Art. 4º   Compete aos funcionários responsáveis pelo serviço de limpeza na 

Câmara Municipal de Vitória – CMV: 

 

I - DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

 

a) remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 

inclusive aparelhos elétricos, aparelhos telefônicos, extintores de incêndio, etc; 

 

b) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

 

c) aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

 

d) proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia; 

 

e) varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados; 

 

f) varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

 

g) varrer os pisos de cimento; 

 

h) limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras 

áreas molhadas, duas vezes ao dia; 

 

i) abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, 

quando necessário; 

 

j) retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

 

k) limpar os elevadores com produtos adequados; 

 

 

 



l) passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos 

refeitórios antes e após as refeições; 

m) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 

cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 

 

n) limpar os corrimãos; 

 

o) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

II - SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

 

b) limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 

 

c) limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou 

verniz sintético; 

 

d) lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela 

nos móveis encerados; 

 

e) limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em 

assentos e poltronas; 

 

 

f) limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc.; 

 

g) lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite 

e emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 

 

 

h) passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

 

i) limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

j) retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 

 

k) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 



 

III - MENSALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

 

b) limpar forros, paredes e rodapés; 

 

c) limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 

 

d) limpar persianas com produtos adequados; 

 

e) remover manchas de paredes; 

 

f) limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas 

de ferro e ou alumínio (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 

 

g) proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o 

mês. 

 

IV - ANUALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato, 03 (três) 

vezes ao ano; 

 

b) aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

 

c) lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d´água dos prédios, remover 

a lama depositada e desinfetá-las. 

 ESQUADRIAS EXTERNAS 

 

Art. 5º Os serviços de limpeza das esquadrias externas serão executados pela 

contratada na seguinte frequência: 

 

I - QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-

embaçantes. 

 



II - SEMESTRALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as 

normas de segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos ante embaçantes. 

 

ÁREAS EXTERNAS 

 

Art. 6º   Os serviços de limpeza das áreas externas serão executados pela 

contratada na seguinte frequência: 

 

I - DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO: 

 

a) remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

 

b) varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, 

de marmorite e emborrachados; 

 

c) varrer as áreas pavimentadas; 

 

d) retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem 

litros, removendo-os para local indicado pela Administração; 

 

e) executar demais serviços considerados necessários à frequência diária; 

 

f) retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes (duas vezes ao dia). 

 

II - SEMANALMENTE, UMA VEZ: 

 

a) limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, 

fechaduras, etc.); 

 

b) lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados, com detergente, encerar e lustrar; 

 

c) executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

III - MENSALMENTE, UMA VEZ: 

 



a) lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento. 

 

SERVIÇOS DE ARTÍFICES 

 

Art. 7º Compete aos funcionários responsáveis pelo serviço de artífices na 

Câmara Municipal de Vitória – CMV: 

 

a) executar serviços de manutenção hidráulica, tais como: consertar calhas; 

realizar reparos em defeitos no encanamento; trocar e consertar torneiras; trocar 

chuveiros; e outros serviços afins; 

 

b) executar serviços de manutenção elétrica e mecânica, tais como: verificar 

funcionamento de equipamentos e instalações elétricas e de iluminação; reparar 

equipamentos de iluminação; reparar instalação elétrica; soldar objetos; e outros 

serviços afins; 

 

c) realizar manutenção de carpintaria e marcenaria, tais como: consertar 

móveis; levantar divisórias; substituir portas; ajustar portas e janelas; mudança de 

mobiliário de uma sala ou andar para outro; trocar dobradiças e puxadores; e outros 

serviços afins; 

 

d) realizar manutenção de alvenaria, tais como: avaliar o estado da superfície; 

preparar massa; vedar fendas e emendas; reparar trincas e rachaduras; 

impermeabilizar superfícies; 

 

e) recuperar pinturas; repor cerâmica (azulejo, pastilhas e pisos); e outros 

serviços afins. 

  

 

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 8º O Departamento de Gestão Administrativa da Câmara Municipal de 

Vitória deverá elaborar o planejamento de limpeza e do serviço de copa e cozinha, 

bem como decidirá sobre o melhor funcionamento de departamento. 

 



Art. 9º Os procedimentos contidos nesta Instrução Normativa deverão ser 

respeitados, sob pena de sanções legais cabíveis.  

 

Art. 10 Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução 

Normativa deverão ser solucionadas pela Direção Geral – DGE junto à Controladoria 

Interna e Transparência – CIT. 

 

Art. 11 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Vitória/ES,19 de Novembro de 2020. 
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