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Apresentação

As orientações a seguir, organizadas em formato didático de perguntas e respostas, têm como objetivo
orientar e apoiar os funcionários(as) terceirizados, no que diz respeito ao cumprimento de alguns
procedimentos e regras básicas à respeito do cumprimento do contrato terceirizado de limpeza.
O Contrato SMGP 0085/2015 além das cláusulas contratuais, também versa sobre procedimentos de
limpeza e rotinas a serem seguidas, não comentaremos nesta cartilha sobre todo o conteúdo do contrato, e
sim sobre os principais pontos polêmicos.

1. Quem pode fiscalizar o trabalho na unidade escolar, além do supervisor?
- Resposta – O diretor(a) da unidade ou algum servidor por ele designado. Exemplo: fiscal setorial.
2. A quem o funcionário terceirizado é subordinado?
- Resposta - O funcionário terceirizado é subordinado à empresa Contratada, não tem vínculo empregatício
com o município, portanto não recebe ordens direta dos servidores do município.
3. A quem o funcionário(a) terceirizado deve recorrer no caso de alguma dúvida sobre o que deve ou
não fazer?
- Resposta - Ao supervisor da empresa.
4. O funcionário terceirizado pode assinar documentos emitidos para as unidades?
- Resposta - Não. O funcionário só assina documentos emitidos pela empresa.
5. O funcionário terceirizado pode assinar livro ponto para controle de entrada e saída?
- Resposta – Não. O funcionário deverá somente preencher e assinar diariamente o cartão ponto entregue
pela empresa.
6. O funcionário terceirizado poderá se ausentar do local de trabalho para assuntos pessoais ou a
pedido da escola?
- Resposta – Não. Somente em caso de emergência com a autorização do
supervisor do contrato.

9. Em caso de evento fora da unidade escolar, como passeios em feira de exposições ou chácaras,
os funcionários terceirizados poderão acompanhar os alunos e professores?
- Resposta - Não. O funcionário não pode se ausentar da unidade de trabalho em seu
período de jornada, podendo se ausentar somente no intervalo de almoço e atestados
médicos.

10. O funcionário terceirizado poderá se ausentar da unidade para comprar materiais para a unidade
ou até mesmo para comprar algum alimento para consumo?
- Resposta - Não. O funcionário não pode se ausentar da unidade de trabalho em seu período de jornada,
somente no intervalo de almoço e para consultas médicas, exames e audiências públicas, com entrega de
declaração e atestado médico à empresa, que deverá nesse período de ausência do funcionário, colocar
um funcionário volante que o substitua.
11. Os funcionários poderão combinar licença amamentação, férias, reposição de horas,
compensação de horas, saídas antecipadas com o diretor da unidade?
- Resposta. Não. Os funcionários terceirizados são de responsabilidade da empresa. Portanto, no caso
dessas ocorrências, orientamos que o supervisor seja avisado, para que converse com a direção e resolva
como ficará a rotina do trabalho, sem prejuízos aos serviços realizados.
12. Nos dias de prática pedagógica os funcionários terceirizados poderão ser
dispensados mais cedo pelo diretor da unidade?
- Resposta. Não. Pois é um dia normal de trabalho, onde inclusive a limpeza pesada
pode ser realizada, pois não tem a presença dos alunos na escola, o que poderá ser feito
é que todas realizem a carga horária no mesmo período com o conhecimento do
supervisor.
13. Durante os recessos escolares os funcionários terceirizados poderão ser dispensados pelo
diretor da unidade?
- Resposta – Não. Somente pelo fiscal do contrato
14.Os funcionários terceirizados podem recepcionar as pessoas no portão, orientando ou
acompanhando no período de visita? Como por exemplo, a visita do corpo de Bombeiros, da
Vigilância Sanitária, da Companhia de Energia e de saneamento, ou até mesmo crianças e pais?
Resposta. Não. Os funcionários terceirizados devem realizar os serviços pelo qual a empresa terceirizada
foi contratada, não havendo nenhum desvio de função.
15. No contrato de limpeza 0085/2015, quais são as atividades mais comuns,
que acabam por caracterizar desvio do objeto contratado?
Resposta. É vedado aos mesmos: controle do portão (entrada e saída de
pessoas), serviços de jardinagem, fazer e servir café, chá e outros (com exceção
dos locais em que existem copeiras), serviços gerais (mudança, transporte de
mobiliários, pintura, etc.) recebimento de materiais, equipamentos e utensílios,
afastar-se do local de trabalho durante seu expediente, acompanhar visitas da
vigilância sanitária, bombeiros, ou qualquer outro órgão, acompanhar ou fiscalizar
outros serviços terceirizados.
Recomendamos sempre respeitar a lista de atribuições que lhes compete e não
atribuir atividades que não constam no rol de suas competências.

16. Fechar as salas e apagar as luzes no final do expediente, ou após utilização pelos alunos ou
equipe pedagógica, é função do funcionário terceirizado de limpeza?
- Resposta. Não. O funcionário terceirizado abre as salas para realizar a limpeza e fecha a sala, caso ele
tenha aberto para limpar. Mas os ambientes da escola, como salas de aula, sala dos professores, biblioteca
e demais ambientes, não é de responsabilidade patrimonial da empresa terceirizada, portanto fechar as
salas no final de cada expediente, não é função do funcionário terceirizado.

17. Modificar os mobiliários da sala ou carregar os mobiliários para
outra sala, para fins de adaptação para sala de aula ou atividades
externas é função do funcionário terceirizado de limpeza?
Resposta. Não, eles somente carregam mobiliários para fazer a limpeza.
Por exemplo: arrastar um armário para limpar a parede e piso, retirar o
refeitório para lavar o piso, etc.
18. O funcionário terceirizado de limpeza pode organizar as roupas recebidas na unidade
para o evento do bazar? Colocando preço, embalando e organizando?
Resposta. Não, eles não podem ajudar nesta tarefa, pois constitui desvio do objeto contratado.
Execução dos serviços - Tarefas que podem ser executadas conforme previsão em
contrato e que por vezes são negligenciadas pelos funcionários terceirizados
19. Os funcionários terceirizados podem fazer a lavagem e desinfecção dos containeres
e similares e da àrea reservada aos expurgos?
Resposta. Sim, podem fazer a limpeza destes locais. Contrato 0085/2015 Página 14- Cláusula
Sétima- Inciso 6º - Item IV.
20. Os funcionários que não recebem insalubridade podem realizar a limpeza de vômitos,
fezes, urina, etc. em locais como sala de aula, pátios e outros ambientes?
Resposta. Sim, nessas situações podem realizar a limpeza desses locais utilizando EPIs,
somente não podem realizar a limpeza dos banheiros.
21. O funcionário que recebe insalubridade que executa a limpeza dos banheiros, também executa a
limpeza usual da unidade?
Resposta. Sim, podem fazer a limpeza da unidade normalmente, não precisam ficar somente com a limpeza
dos banheiros. Contrato 0085/2015- Página 22- Anexo I - Item 1.3.3 -Página 13- Cláusula Sétima- Inciso 3º
- Item XV.
22. Quando não possuímos a copeira ou a servente copeira, o funcionário terceirizado de limpeza
pode limpar as geladeiras?
Resposta. Sim, podem limpar as geladeiras, retirando o excesso de gelo sempre que necessário.
Contrato 0085/2015- Página 51- Anexo I - Item H1.
23. Nas ÁREAS EXTERNAS – pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas,
quando possuem ralos e canaletas, deve ser realizada a limpeza pelos funcionários
terceirizados de limpeza? E as calçadas externas também podem ser limpas?
Resposta. Sim, desobstruir ralos e canaletas entupidas é tarefa da empresa terceirizada de
limpeza. Contrato 0085/2015-Página 39- Anexo I - Item K1.
Quanto às calçadas externas, podem ser limpas normalmente, somente os entulhos que não
podem ser retirados pela empresa terceirizada de limpeza. Contrato 0085/2015-Página 39- Anexo I - Item
K. Página 57- Anexo I - Item L.

24. Lavar os filtros de ar condicionado, bem como retirar, lavar e recolocar as cortinas e persianas
de tecido e remover o mobiliário para a limpeza do piso, são funções da empresa contrada de
limpeza?
Resposta. Sim, todas esses serviços são funções da empresa contrada de limpeza.
Contrato 0085/2015 - Página 43- Anexo I - Item B1- Página 46- Anexo I - Item E1 Página
47- Anexo I - Item E1.

25. Os toldos podem ser limpos pela empresa contratada de limpeza?
Resposta. O contrato não cita a limpeza dos toldos. Mas cita na Cláusula Sétima, item XV
:
-“Realizar todo e qualquer serviço de limpeza que não conste neste termo, mas de cuja execução dependa
o perfeito estado de limpeza, conservação e higiene das dependências do Município.”
Temos alguns toldos de acrílico, plástico ou fibra, esses são mais fáceis de limpar, pode ser usado um pano
úmido ou mangueira, ou até mesmo a máquina de pressão para a limpeza.
Mas ressaltamos que, quando necessitar da limpeza dos toldos, solicitamos que o responsável pela unidade
converse com o supervisor da empresa e realizem uma avaliação do estado do toldo, pois já tivemos toldos
que se rasgaram com a limpeza. E a responsabilidade dos danos causados, recai sobre o funcionário e a
empresa contratada, sendo que muitas vezes o toldo já estava desgastado com o tempo, pois é um objeto
externo, sujeito às condições climáticas.
26. O funcionário terceirizado de limpeza pode abrir
os sacos de lixo e separar os itens recicláveis?
Resposta. Não, eles só recolhem o lixo conforme a
descrição de cada lixeira. Para que os recicláveis sejam
recolhidos
de
forma
adequada
depende
da
conscientização e da possibilidade de cada servidor em sua unidade. Mesmo porque, papéis sujos,
engordurados, não podem ser reciclados. Outro exemplo, a caneta estourou, temos que jogar o tubo da tinta
no lixo comum, e o plástico que envolve o tubo, no lixo reciclável. Portanto, a conscientização não é do
funcionário terceirizado de limpeza, nós que devemos fazer a seleção do lixo nas lixeiras corretas para que
seja recolhido por eles.
AMBIENTE DE TRABALHO
27. Podemos instruir os funcionários terceirizados do funcionamento da unidade escolar e como são
as rotinas da unidade?
- Resposta- Sim. Os funcionários podem ser apresentados para toda a equipe da unidade, bem como
apresentado os ambientes e tarefas que precisam ser realizadas. Podem juntamente com o supervisor
montar uma rotina para atendimento da unidade, constando quais os horários devem ser realizado a limpeza
das salas, refeitórios, pátios; qual será o melhor horário para limpar os banheiros, qual será a rotina de
limpeza das calçadas externas, etc.
28. Precisamos oferecer um local adequado para que o funcionário terceirizado possa se alimentar
nos intervalos a que tem direito, inclusive período de almoço?
Resposta. Em atenção à proteção ao trabalhador terceirizado, a 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho,
recentemente proferiu decisão determinando que devem ser oferecidas aos empregados das empresas
prestadoras de serviços, as mesmas condições de conforto e higiene, oferecidas aos empregados das
empresas tomadoras de serviços que optem por levar suas refeições de casa.
29. O funcionário terceirizado pode ter um relacionamento pessoal de amizade com os servidores da
unidade? Eles podem participar das comemorações realizadas com os servidores da unidade?

Resposta. Sim, eles podem e devem ter um bom relacionamento com os servidores da unidade e podem
participar das comemorações realizadas com os funcionários, pois a intenção das comemorações é
prestigiar o trabalho de cada um na unidade e os funcionários terceirizados fazem parte das conquistas
realizadas, pois tem um trabalho indispensável na unidade.

30. Quando as festas na unidade ocorre aos sábados os funcionários terceirizados de limpeza podem
trabalhar?
Resposta. Não, pois os funcionários são contratados para cumprir 40 h em 5
dias de trabalho, sendo assim as horas no sábado não pertencem a jornada
contratada, teriam de ser remuneradas como horas extras, calculadas no valor
da hora acrescido de no mínimo 50%, portanto não temos essa previsão em
contrato.

31. Quando um funcionário terceirizado passa mal ou se machuca, como devemos proceder?
Resposta. A responsabilidade legal em relação ao funcionário é da empresa terceirizada, inclusive o socorro
médico, portanto a empresa tem que ser avisada de imediato. Mas dependendo da gravidade da situação,
não podemos esperar a empresa chegar, devido ao deslocamento da empresa até a unidade escolar.
Devemos ligar para o serviço de emergência do município no telefone 192 e solicitarmos ajuda, onde nos
orientarão se o funcionário será atendido pelo SAMU conforme a gravidade, ou se poderá ser conduzido por
veículo particular. Se o SAMU orientar que o funcionário pode esperar, pois não corre risco de vida, podemos
aguardar a empresa, que tomará as devidas providências e transportará o funcionário com carro próprio ou
táxi se preferir.
32. Em caso de atrito entre funcionários terceirizados a quem cabe a sugestão para resolver o conflito
ou a mediação entre as partes?
Resposta. Os funcionários terceirizados são de responsabilidade da empresa, principalmente em relação à
disciplina. Portanto, no caso dessas ocorrências, orientamos que o supervisor seja avisado de imediato,
para que visite a unidade e solucione o conflito. O não comparecimento do supervisor, poderá ser
comunicado ao Fiscal do contrato na SME, que tomará as providências necessárias junto à empresa.
33. Podemos fazer reuniões com os funcionários terceirizados e registrar em ata?
Resposta. Os funcionários terceirizados são de responsabilidade da empresa, principalmente em relação à
disciplina, conduta, recursos humanos e financeiros. Portanto, no caso de comunicações que precisam ser
repassadas para os funcionários terceirizados, a respeito de conduta, comportamento, negligência,
aconselhamento, normas estabelecidas na unidade, orientamos que comuniquem o supervisor ou a
empresa, para que visitem a unidade e recebam as orientações e repassem para os funcionários. O não
comparecimento do supervisor ou responsável da empresa, poderá ser comunicado ao Fiscal do contrato
na SME, que tomará as providências necessárias junto à empresa.
34. Os funcionários terceirizados podem trabalhar com qualquer tipo de
vestimenta, qualquer tipo de sapato?
Resposta: Não. Os funcionários devem utilizar o uniforme próprio, fornecido pela
empresa, inclusive o uso do crachá de identificação. O não uso dos EPI’s e EPC’s
devem ser comunicados à SME através do B.I. (Boletim De Inspeção).
35. Os funcionários terceirizados podem levar filhos ou receber visitas durante
o expediente de trabalho?
Resposta: Não. A regra geral é que os problemas pessoais e/ou familiares, assim como outros assuntos de
ordem particular sejam tratados em horário de almoço ou fora do expediente. (Exceto emergências).

Orientações quanto ao uso de celulares durante o expediente:
O uso de celulares, bem como os aplicativos de mensagens instantâneas são utilizados,
muitas vezes, com ferramenta de trabalho. Orienta-se, porém, que se atentem ao uso
racional e, estritamente quando indispensável. A Empresa posiciona-se como proibido o
uso de tais equipamentos durante o expediente, pois, “é proibido entreter-se, durante o
horário de trabalho, em atividades estranhas ao serviço”.

