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DECRETO N° 0631201 7

“Aprova a lnstrucéo Normativa SSG N°

002/2017, que dispoe sobre 0 servico de
vigilancia da Camara Municipal de
Jaguaré-ES”.

O Presidente da Camara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no uso
de suas atribuicoes legais, tendo em vista 0 que dispoe sobre 0 Regimento
lnterno e a Lei Organica do Municipio de Jaguaré-Es.

Considerando o disposto na Lei n° 974, de 03 de 27 de dezembro de 2011 que

dispoe sobre 0 Sistema de Controle lnterno no ambito do Municipio de .Jaguaré-
ES e desnecessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criacao de
estrutura propria do controle, ante a ja existe existéncia daquela Lei.

Considerando as disponibilidades orgamentarias e financeiras e os principios
da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aprovada a lnstrugao Normativa SSG n° 00212017 que dispoe sobre
o servico de vigilancia da Camara Municipal de Jaguaré-ES, que segue anexa

como parte integrante do presente Decreto.
Art. 2° - Este decreto entraré em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Presidente da Camara Municipal de Jaguare, Estado do Espirito

Santo, aos 29 (vinte e nove) dias do més de novembro de dois mil e dezessete
(2017).
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DEJfiiil“={' DE sioueiml
Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Camara Municipal de Jaguaré-

ES, na data supra.

JOAO DANlEL FKLQUETTO
Secretario Geral
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SISTEMA DE SERVIQOS GERAIS

INSTRUCAO NORMATIVA SSG N”. 00212017

Versao: 01
Aprovacao em: 29 de novembro de 2017.
Ato de aprovagaoz Decreto n° 06372017.
Unidade Responsavel: Diretor Geral

I — FINALIDADE
Disciplinar os procedimentos gerais da funcao profissional de vigia que é definida
por executar trabalhos de vigiléncia, no émbito da Camara Municipal de Jaguare-

ES, sem prejuizo das atribuicoes estabelecidas na legislacao vigente.

|| - ABRANGEucm
Todas as Unidades da estrutura organizacional da Camara Municipal de
JaguarélES.

Ill — CONCEITOS

1 - Diretor Geral: responsavel em executar as atividades da administracao geral
da Camara Municipal, orientar e fiscalizar a execucao das atividades das
unidades exeoutoras que lhes sac subordinadas.
2 - Vigias: responsavel em executar atividades relacionadas a protecao e
guarda no ambito patrimonial da Camara Municipal de Jaguaré.

IV — BASE LEGAL

o Constituicao Federal de 1988; Estatuto dos Servidores Publicos
Municipais da Cémara Municipal de Jaguaré — Lei 734112007.
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V — RE$PONSAB|LlDADE$

1 - Do Diretor Geral:
1.1 - Promover medidas visando o bem-estar dos servidores do Legisiativo e

aprimoramento das relacoes humanas e profissionais;
1.2 - Responsabilizar-se pela manutencao funcional, conservacao do edificio

sede da Camara Municipal;
1.3 - Promover a racionalizacao e a modernizacao dos processos de gestao

administrativa com a atuacao direta com o Sistema de Controle lnterno;
1.4 - Cumprir a fazer cumprir as normas Iegais a area de atuacao, inclusive junto

ao Sistema de Controle lnterno;
1.5 — Cumprir e fazer cumprir as normas Iegais aplicaveis a area de atuacao;
1.6 — Desempenhar outras funcoes afim e correlatas;
1.7 - Chefiar e acompanhar a organizacao das atividades dos vigias;

1.8 - Dar suporte necessario ao bom funcionamento dos vigias.

2 - Dos Vigias:
2.1 — Fiscalizar a area de acesso ao prédio da Camara, evitando aglomeracoes,
bem como a permanéncia de vendedores ambulantes;
2.2 - Fiscalizar a entrada e saida das pessoas nas dependéncias, prestando

informacoes quando solicitado;
2.3 - Praticar os atos necessarios para impedir a invasao do predio da Camara
Municipal, solicitando inclusive ajuda polioial quando necessério;

2.4 - Comunicar imediatamente a chefia sobre qualquer irregularidade;
2.5 - Zelar pela seguranca de materials e veiculos posto sob sua guarda;
2.6 — Adocao de providencias necessarias a evitar roubos e danos aos moveis,
instalacoes e materials sob sua guarda;
2.7 - Observar e cumprir as normas de higiene e seguranca do trabalho;
2.8 — Protecao do patrimonio da Camara Municipal de Jaguaré;
2.9 - Observar todas as instalacoes da Camara, obedecidas as escalas de
servico e determinacoes superiores.
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3 - Dos Servidores do Legislativo:
3.1 - Cooperar com os vigias quando necessério se fizer a parceira de setores;
3.2 - Ser respeitoso e compreensivel com os vigias.

Vl - PROCEDIMENTOS

1- Quanto a lluminacao Externa:
1.1 — Ligar as luzes externas - 18:00 horas ou ao anoitecer e desligar as luzes
externas ao amanhecer, conforme sua escala de trabalho.
1.2- Quanto a porta da recepcéo:

1.3- Fechamento apos o horario de expediente -18:00 horas.
1.4- Em dia de sessao, sera observado o horario estabelecido para este dia,

ficando o fechamento da porta da recepcao condicionado ao funcionamento
da Sessao Legislativa.

1.4.1 - Em dia de evento externo, sera observado o horario liberado para o
funcionamento do evento.

VII - CONSlDERA(}6ES FINAIS

1 - Os casos omissos tratados nessa lnstrucao Normativa deverao ser tratados
junto a Diretoria Geral e o Controle lnterno.
2 - Esta Norma de Procedimento entrara em vigor na data de sua publicacao.

Camara Municipal de Jaguaré-ES, 29 de novembro de 2017.
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Dejaiiile Siirueira‘ “' ' ‘L
Presidente da Camara Municipal

l.-,."'.-,i..r
Leidiane Morello
Controladora Geral
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