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1.  OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes para as atividades de controle da limpeza, copa e vigilância no IPSM. 

 

2.  ABRANGÊNCIA 

 Gerência de Apoio Administrativo – Área de Serviços Auxiliares 

 Auxiliar de Limpeza / Copeiras 

 Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia 

 

3.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Decreto n. 1.639 (09/05/2017) – Aprova o Regimento Interno do Instituto de Previdência dos 

servidores Municiais de Goiânia. 

 

4.  DEFINIÇÕES / SIGLAS UTILIZADAS 

4.1 Definições 

 Não há. 

4.2 Siglas 

 GERADM – Gerência de Apoio Administrativo 

 AGMG – Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia 

 

5.  DETALHAMENTO 

5.1. A execução dos processos de controle da limpeza, copa e vigilância deverá seguir as 

diretrizes estabelecidas abaixo: 

 

Controle da Limpeza e Copa 

Atividade Descrição da atividade 

1 – Elaborar  

planilha de divisão 

de tarefas 

A equipe da GERADM deverá elaborar uma “planilha com a divisão das tarefas” para 

cada servidor (auxiliares de limpeza e copeiras). A planilha deverá ser divida por andares 

e contém as atividades de limpeza do prédio e de copa. 

 Os auxiliares de limpeza são responsáveis por limpar as salas, escadas, 

elevadores, mesas, vidraças, banheiros e recolher o lixo. 

 As copeiras são responsáveis por limpar a copa, reabastecer bebedouros 

com copos, fazer café e servir água e café nas gerências, diretorias e 
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presidência.  

A planilha deverá ser alterada a cada mudança de quantidade de servidores (auxiliares 

de limpeza e copeiras). 

 

2 – Repassar a 

planilha para os 

auxiliares de 

limpeza e copeiras 

Em reunião, a “planilha de divisão de tarefas” é repassada aos auxiliares de limpeza e 

copeiras que deverão executar o trabalho conforme o programado. 

A cada alteração da planilha, a equipe da GERADM deverá reunir os servidores 

envolvidos e informar as alterações.  

3 – Executar as 

tarefas conforme 

planilha de divisão 

de tarefas e atender 

chamados de 

emergência 

Os auxiliares de limpeza e copeiras deverão executar o serviço conforme programado e 

informado pela equipe da GERADM. Caso haja algum chamado de emergência, seja 

para limpeza ou servir água / café, os servidores deverão atender prontamente. 

4 - Fiscalizar as 

tarefas realizadas  

Constantemente a equipe da GERADM deverá fiscalizar as tarefas realizadas. Caso haja 

alguma irregularidade, os auxiliares de limpeza ou copeiras deverão ser chamados para 

verificar e resolver o problema.  

5 – Realizar reunião 

e repassar os 

problemas 

identificados 

Em situações de problemas recorrentes, a equipe da GERADM deverá organizar uma 

reunião do Gerente de Apoio Administrativo com os auxiliares de limpeza e/ou copeiras e 

deverão colocar o assunto em pauta para que o mesmo seja resolvido. 

Controle da Vigilância no IPSM 

6 – Orientar 

vigilantes em e 

apresentar as 

instalações do IPSM 

Sempre que um novo vigilante inicia suas atividades junto ao IPSM, a equipe da 

GERADM deverá orientar quanto ao serviço e as instalações. Os vigilantes também 

deverão controlar a entrada e saída de funcionários que porventura necessitam ter 

acesso ao prédio no período noturno. A autorização deverá ser apresentada ao vigilante  

7 – Executar o 

Serviço de 

Vigilância 

A execução e monitoramento do serviço de vigilância no IPSM é de responsabilidade da 

AGMG – Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.  

O serviço de vigilância deverá ser realizado das 18h às 6h da manhã do dia seguinte 

conforme regras da AGMG. 

8 – Informar 

qualquer 

eventualidade à 

GERADM 

Qualquer eventualidade detectada no IPSM no período noturno, como por exemplo, 

disparo de alarme, a GERADM deverá ser informada pela vigilância para as devidas 

providências. 

 

6.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Instalações físicas 

 

7.  RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 Não há. 
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8.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros gerados pelas atividades deste processo devem ser controlados da seguinte forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

Planilha de divisão de 

tarefas 

Computador da 

GERADM 

Área de trabalho por 

nome do arquivo/ 

equipe da GERADM 

Por nome do 

planilha 
Permanente Não há. 

 

 

9.  ANEXOS 

Fluxograma n. 39 – Controle da Limpeza, Copa e Vigilância. 
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