
CCFIMT – REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Horário de funcionamento:  

Será das 07h00 às 17h00, de segunda a sexta feira. Após esse horário as atividades deverão ser requisitadas através 

de ofício dirigido à Comissão Gerenciadora do CCFIMT para aprovação com 24 horas de antecedência ao evento. 

Limpeza e conservação: 

A limpeza e a conservação serão feitas pela empresa terceirizada que presta serviços na Unidade. O CCFIMT passa a 

integrar a Unidade como setor de refeitório e convivência. 

Tipos de atividades: 

Convivência e lazer, refeições diárias, leituras, reuniões, atividades físicas e confraternizações. 

Horário que será destinado a atividades externas: 

Almoço: das 11h00 às 14h00. Limpar o refeitório após o uso. Antes e após esse horário o CCFIMT pode ser utilizado 

das outras formas descritas, assim como para refeições à tarde. 

Quem utilizar o refeitório após o horário de almoço descrito, deverá se responsabilizar pela limpeza. 

 Utilização externa ao IMTSP: 

Poderá ser utilizado pela Unidade afim FMUSP, com antecedência de 24 horas e será cobrado o valor de 20% de um 

salário mínimo para conservação. O requisitante (FUNCIONÁRIO USP) só poderá utilizar o espaço externo e deverá 

se responsabilizar por sua conservação e limpeza. Os demais setores do IMTSP estão isentos de cobrança de taxas. 

Outras Unidades e empresas privadas não poderão requisitar o espaço. 

Uso do fogão. Quando deve ser utilizado: 

O fogão só será utilizado em festas comemorativas e confraternizações dos setores do IMTSP. As refeições devem 

ser mantidas em seus locais de trabalho e aquecidas no CCFIMT. Os setores externos ficam proibidos do uso do 

fogão no local. 

Quem abre e quem fecha o centro: 

A responsabilidade é da Comissão Gerenciadora ou por motivo de emergência pela manutenção do IMTSP. 

Quem fica com a chave: 

A chave fica em poder da Comissão Gerenciadora e a cópia com a secretaria do IMTSP para alguma eventual 

emergência. 

Colocação de alarme e câmeras: 

Haverá câmeras e alarmes para a preservação da ordem e do patrimônio do CCFIMT. 

A Comissão Gerenciadora do CCFIMT não se responsabiliza por objetos pessoais e alimentos que sejam colocados 

na geladeira do Centro de Convivência. A permanência desses itens no local é de inteira responsabilidade de seus 

respectivos donos.  
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