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INTRUÇÃO NORMATIVA Nº 028/2011 

Versão: 01 SERVIÇOS GERAIS 

Aprovação em: 05/10/2011  

Setores envolvidos: Todos os Setores 

Unidade Responsável: Unidade de Controle Interno Municipal 

 

1) OBJETIVOS:  

 

1.1) A presente Instrução Normativa tem por objetivo precípuo disciplinar e regulamentar os 

procedimentos do Sistema de Serviços Gerais. 

 

1.2) Objetivando maior agilização, transparência, eficiência e eficácia quando do 

acompanhamento das ações do Sistema de Serviços Gerais pela Unidade de Controle 

Interno, a normativa que se apresenta vem padronizar as atividades do Setor; 

 

1.3) Otimizar os procedimentos administrativos da Prefeitura e Câmara Municipal, 

disciplinando normas gerais para o Sistema de Serviços Gerais, objetivando organizar e 

estabelecer atividades mínimas a serem observadas.  

 
2) PROCEDIMENTOS: 
 

2.1)TODOS OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

2.1.1)Aos funcionários de apoio administrativos e compostos de atribuições, atividades, de 

nutrição, manutenção de infra-estrutura, requerem formações em nível fundamental, tem as 

seguintes atribuições: 

 

1- Cumprir as determinações de seus superiores e seus responsáveis; 

2- Executar suas tarefas de: 

a- Cumprir a carga horária conforme estabelece o PCCS vigente; 

b- Ausentar-se somente em emergência; 
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c- No caso de substituição, será substituído sem remuneração e sem hora extra; 

d- Realizar limpeza interna e externa do prédio; 

e- Pode ser remanejado de um órgão para outro; 

f- Durante o horário de trabalho, permanecer no local do trabalho. 

 
2.2)SECRETARIA DE SAÚDE 

 

2.2.1)Posto de Atendimento, PSF, Secretaria e Fundo Municipal de Saúde. 

 

     2.2.2)Aos funcionários de apoio administrativos e compostos de atribuições, atividades, de 

nutrição, manutenção de infra-estrutura, requerem formações em nível fundamental, tem as 

seguintes atribuições: 

 

1- Cumprir as determinações de seus superiores e seus responsáveis; 

2- Executar tarefas de: 

a- Cumprir horário; 

b- Ausentar-se somente em casos de emergência; 

c- Trabalhar em equipe; 

d- Executar a limpeza interna e externa do prédio; 

e- Os funcionários lotados na Secretária de Saúde devem obedecer as instruções oriundas 

do Ministério da Saúde e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; 

f- Pode ser remanejado de um órgão a outro se necessário; 

g- No caso de substituição, será substituído sem remuneração e sem hora extra. 

 

2.2.3) A limpeza hospitalar terá que ocorrer de acordo com os itens a seguir: 

1- Seguir as Normas do Hospital; 

2- Executar limpeza do Teto, parede, ar, janelas, chão, etc; 

3- Cumprir as ordens dadas pelos seus superiores; 

4- Manter sigilo profissional 

5- Proclamar o bom nome do órgão onde estiver. 
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2.3)SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS 
 

      2.3.1) Aos funcionários de apoio administrativos e compostos de atribuições, atividades, de 

nutrição, manutenção de infra-estrutura, requerem formações em nível fundamental, tem as 

seguintes atribuições: 

 

1- Cumprir as determinações da direção; 

2- Executar tarefa de: 

a) Limpeza interna e externa do prédio, dependências, pátio, quadra de esportes, instalações, 

móveis e utensílios da escola; 

b) atividades relativas à preparação, conservação, armazenamento e distribuição de alimentação 

escolar; 

3- Executar outras tarefas, relacionadas com sua área de atuação, que forem determinados pela 

direção da escola; 

4- Manter sigilo profissional dos assuntos internos e externos relativos à escola e proclamar o 

bom nome onde estiver; 

5- Auxiliar na manutenção da disciplina geral da escola; 

6- Participar de cursos de treinamento na sua área de atuação; 

7- Cumprir fielmente o horário determinado pela direção; 

8- Enquanto cumprir horário, fazer a limpeza dos pátios (recolher o lixo, varrer a calçada da 

escola, limpar refeitório e o que for determinado no momento pela direção ou seus 

responsáveis). 

9- Se o servidor tiver uma emergência, precisar ausentar-se do trabalho, poderá ser distribuída 

suas atividades entre a equipe de trabalho, sem remuneração. 

 

3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

3.1) Os procedimentos instituídos por esta Instrução Normativa se sujeitam a fiscalização in 

loco realizados periodicamente pelo órgão gestor, e/ou, pelo Sistema de Controle Interno do 

Município. 
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4) BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 
 

4.1) A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do 

Chefe do Poder Executivo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

4.2) Encontra-se embasamento legal na Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que 

dispõe sobre as sanções aplicadas aos agentes públicos, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de 

março de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro, nos artigos 31, 70 e 74 

da Constituição Federal, além de outras normas que venham assegurar o cumprimento dos 

princípios inerentes, bem como, Legislação Municipal e disposições do Tribunal de Contas 

do Estado. 

 

5) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 

5.1) O Processo Administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de 

servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem dano ao erário, mas, 

caracterizado como grave infração; 

 

5.2) O processo administrativo será proposto pela controladoria geral e determinado pelo 

chefe de poder correspondente; 

 

5.3) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias; 

 

5.4) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe de 

poder correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

5.5) Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 

encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao 
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chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 

prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 

responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 

 

5.6) O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 

penalidades indicadas no processo. 

 

6) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 

instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do 

ato contrário as normas instituídas; 

 

6.2) A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 

punida na forma prevista em lei; 

 

6.3) Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução 

Normativa as demais legislações pertinentes; 

 

6.4) Ficará a cargo da controladoria municipal, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea 

das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas 

instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 

 

6.5) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

controladoria municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 

rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 

diversas unidades da estrutura organizacional. 

 

6.6) Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.   
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São José do Xingu - MT, 05 de outubro 2011. 

                                
 

 
 

______________________________  
ISAIAS DUARTE DE ÁVILA NETO 

CONTROLADOR INTERNO 
 
 
 
 
 

____________________________  
GILBERTO MENDES LEONCINI 

     Prefeito Municipal 

 


