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Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS -Nº. 01/2015 

 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E 

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO 

(COPA, TELEFONISTA, MANUTENÇÃO, 

VIGILANCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL etc..) NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

CASTELO – ES. 

 

Versão: 001 

Aprovação em:18 de Setembro de 2015. 

Ato de aprovação :Decreto nº 2.644/2015 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º.  Esta Instrução Normativa tem por finalidade normatizar e disciplinar o 

funcionamento, gerência e execução dos serviços de apoio subordinados a 

Secretaria Municipal de Administração, tais como copa, telefonista, manutenção, 

vigilância, segurança patrimonial e manutenções em geral, zelando e garantindo a 

qualidade e eficiência dos serviços prestados. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º. Os procedimentos constantes nesta normativa abrangem os serviços de 

manutenção, limpeza, vigilância, copa, segurança patrimonial da Secretaria 

Municipal de Administração e todas as demais Secretarias Municipais. 
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CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 3º. Os principais instrumentos legais e regulamentares que servem de base 

para a presente Instrução Normativa são: 

a) Lei Orgânica do Município de Conceição do Castelo; 

b) Instruções Normativas do Sistema de Administração e Recursos Humanos, 

Sistema de Controle Patrimonial. 

c) Lei Municipal 002/94, lei 515/94  e demais leis atinentes. 

 

 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 4º. São de competência da Secretaria Municipal de Administração a gerência, o 

acompanhamento na execução e a fiscalização dos serviços de limpeza, 

manutenção, conservação, vigilância e segurança patrimonial, como: 

I. Limpeza interna e externa no prédio da Prefeitura Municipal e em demais locais 

onde funcionam as Secretarias Municipais e demais órgãos. 

II. Manutenção e conservação de aparelhos de ar condicionado e outros 

eletrodomésticos; 

III. Serviços de instalação elétrica e hidráulica e pequenos reparos estruturais; 

IV. Serviços de Jardinagem; 

V. Atestar e acompanhar a entrega e distribuição de materiais de consumo 

destinados aos demais setores (água mineral, gás, etc.). 

VI. Monitoramento dos equipamentos de segurança contra incêndios; 

VII. Serviços referentes à vigilância e guarda do prédio, bem como, de outras 

unidades, serão prestados diretamente por servidores do quadro ou contratados 

temporariamente, em caso de necessidade. 

VIII. O serviço de copa é de responsabilidade de cada Secretaria ou órgão, sendo 

mantida e controlada pelo Setor Administrativo Municipal. 
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CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 5º. São procedimentos gerais para serviços de manutenção e conservação dos 

prédios onde se prestam os serviços aos munícipes: 

I. Da Execução dos Serviços de Apoio: 

a) Serão disponibilizados funcionários dos quadros da Prefeitura Municipal para o 

exercício do serviço de apoio (copa, telefonista, recepcionista e vigilância); 

b) Nos casos de manutenção em geral e segurança patrimonial a Prefeitura 

Municipal poderá contratar empresa terceirizada, respeitando sempre a legislação 

pertinente. 

II. Dos Serviços de Copa: 

a) Essa função será desempenhada por  servidor no cargo de Agente de Serviços, 

Especialidades Ajudante de Serviços Gerais e/ou Servente, que desempenhará as 

suas atribuições funcionais voltadas as atividades dos serviços de copa; 

b) Os serviços de copa envolvem as atividades relativas a preparo de cafés, chás e 

sua distribuição aos demais setores; 

c) A higienização da copa, limpeza dos utensílios utilizados no preparo; 

d) Também compete ao responsável pelos serviços de copa o controle do estoque 

de materiais de limpeza em geral, materiais utilizados como café, chá, açúcar, 

coadores as garrafas térmicas quando da necessidade de troca por inutilidade ou 

avarias e gás; 

e) Deverá manter os materiais em estoque, solicitando sempre que necessário  a 

reposição ao Departamento de Compras antes do término via memorando. 

III. Dos Serviços de Telefonista e Recepcionista: 

a) São de responsabilidade do recepcionista e telefonista atender ao público em 

geral, dar informações, controlar a entrada de pessoas nas unidades administrativas, 

coibir aglomerações de pessoas sem ocupação no saguão da recepção; 
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b) Operar o equipamento eletrônico de telefonia, distribuir as chamadas, registrar as 

ligações interurbanas e internacionais efetuadas, zelar pelo equipamento telefônico,  

 

providenciar a manutenção do equipamento eletrônico junto ao departamento 

voltado a este fim; 

c) Receber, protocolar e remessar as correspondências, documentos e/ou 

expedientes, endereçadas à Administração Municipal, desempenhar outras 

atividades correlatas e afins determinadas pelo superior imediato. 

IV. Da Vigilância e Segurança Patrimonial:  

a) O agente de vigilância será responsável pelo controle e vigilância nos diversos 

postos de serviços, deverá controlar e fiscalizar o trânsito de veículos na unidade de 

trabalho, fazer rondas nas dependências sob sua responsabilidade, adotar medidas 

de segurança contra incêndios, zelar pela segurança do patrimônio e etc. 

b) A Prefeitura Municipal também poderá contratar empresa de monitoramento, para 

auxílio na vigilância do patrimônio público, compreendendo serviço de alarme e 

monitoramento de equipamentos e materiais com quantidade e/ou valores altos. 

c) A vigilância trabalha 24 h por dia, em turnos de revezamento 12h por 36h, sendo 

composta por servidores do quadro do município; 

d) Os vigilantes que se encontrarem no plantão são responsáveis pela abertura das 

portas de entrada da Prefeitura a partir das 7:00 e fechamento 16:30h, bem como, 

do controle do portão do estacionamento . 

e) A vigilância das áreas externas e internas do Prédio da Prefeitura, do Gabinete do 

Prefeito e de outras unidades da Prefeitura; 

f) O Secretario Municipal de Administração será responsável pelo controle de 

frequência revezamento dos vigilantes e monitoramento do circuito interno de 

câmaras de segurança. 

V. Da Manutenção em Geral: 

a) As manutenções em geral, tais como parte elétrica, hidráulica e iluminação do 

Prédio da Prefeitura e demais Secretarias municipais ficarão a cargo dos servidores 

concursados para executar essas funções. As demais manutenções as quais a 

Prefeitura não puder atender com seu quadro de servidores, serão providenciadas 

por meio de contratos de prestação de serviço, respeitando-se a legislação 

pertinente. 
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CAPÍTULOVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º. Qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

solucionada junto a Secretaria Municipal de Administração e/ou Controladoria 

Municipal. 

Art. 8º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor, na data de sua publicação. 

 

 

Conceição do Castelo, ES, 18 de setembro de 2015. 

 

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO 

Prefeito Municipal  

 

ANTELMO CARDOSO 

Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno 
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Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo 

 

DECRETO NORMATIVO N. 2.644/2015. 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS E 

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO 

(COPA, TELEFONISTA, MANUTENÇÃO, 

VIGILANCIA SEGURANÇA PATRIMONIAL etc..) NA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO 

CASTELO – ES. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, e: 

- Considerando o disposto nas leis municipais 002/94, 515/94,Lei Orgânica do 

Município, a Constituição Federal de 1988 e a Resolução nº 227/2011 do TCE-ES, 

alterada pela Instrução 257/2013, 

DECRETA: 

Art. 1º- Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Serviços Gerais- SSG-  

nº 001/2015 que segue anexa como parte integrante do presente Decreto. 

Parágrafo Único- A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre 

procedimentos e gerenciamento dos serviços de apoio ( copa, telefonia, 

manutenção, vigilância, e segurança patrimonial na Prefeitura Municipal de 

Conceição do Castelo/ES.   

 Art. 2º- Todas as instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão 

ser executadas e aplicadas pelas Unidades Administrativas. 

Art. 3º- Caberá a Unidade Central de Controle Interno – UCCI prestar os 

esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste 

Decreto. 
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Art. 4º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Conceição do castelo, ES, Em 18 de setembro de 2015.  

 

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO 

Prefeito Municipal 

 

ANTELMO CARDOSO 

Coordenador chefe da Unidade Central de Controle Interno  


