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Decreto nº 4.633/2020 Art.1º, I - Instrução Normativa nº 42/2011, atualizada em 

2020, que: “A presente Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer os 

procedimentos necessários para a gerência e execução dos serviços de telefonia fixa e 

móvel no âmbito do poder executivo municipal” 

 

I-FINALIDADE  

 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade estabelecer os procedimentos necessários para a 

gerência e execução dos serviços de telefonia fixa e móvel no âmbito do poder executivo municipal. 

 

II-ABRANGÊNCIA  

Os procedimentos constantes nesta normativa abrangem todos os setores e Secretarias da Prefeitura 

Municipal de Lucas do Rio Verde/MT. 
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III- CONCEITOS  

1 A rede telefônica fixa é o sistema básico de telecomunicações que correspondente aos aparelhos 

utilizados pelos usuários do sistema e de um vasto conjunto de acessórios, tudo isto com o objetivo 

de prover a interligação dos usuários do sistema de telefonia (assinantes) à central telefônica e as 

várias centrais entre si. 

 

2 A rede de telefonia móvel celular é uma rede de telecomunicações projetada para o 

provisionamento de serviços de telefonia móvel, ou seja, para a comunicação entre uma ou mais 

estações móveis. 

 

IV-BASE LEGAL 

1 Lei Orgânica Municipal. 

2 Código de ética municipal. 

3 Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados dos Municípios e do 

Distrito Federal; 

4 Resolução 01/2007, que aprova “Guia de implantação do Sistema de Controle Interno na 

Administração Pública” estabelece Prazos e da outras providências; 

5 Lei complementar n° 101 de 4 de maio de 2000, que Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outra 
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V-RESPONSABILIDADES  

1 Da Unidade Responsável 

1.1 Entende-se por Unidade responsável a Secretaria de Administração, na qual tem as 

seguintes atribuições entre outras que fizerem necessárias nos termos legais: 

1.1.1 Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;  

1.1.2 Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

1.1.3 Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pelo 

controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que 

devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

1.1.4 Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações a Unidade de Controle Interno 

mensalmente; 

1.1.5 Encaminhar as informações a Unidade de Controle Interno quando solicitado. 

 

2 Das Unidades Executoras 

2.1 Entende-se por Unidade Executora dessa Instrução Normativa a Secretaria Municipal, 

Setores, vinculados a Secretaria de Administração, na qual, terá as seguintes atribuições, entre 

outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

2.1.1 Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 

fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 
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2.1.2 Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a otimização, tendo em vista, principalmente, o 

aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

2.1.3 Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo 

fiel cumprimento da mesma; 

2.1.4 Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 

procedimentos na geração de documentos, dados e informações; 

2.1.5 Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 

2.1.6 Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência, 

serenidade e imparcialidade; 

2.1.7 Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções 

e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de 

relatórios ou para expedição de recomendações; 

2.1.8 Manter procedimentos éticos e profissionais garantindo pleno desenvolvimento do processo de 

Gestão Democrática na Secretaria de Administração. 

 

3 Da Unidade Responsável pelo Controle Interno: 

3.1 Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que 

tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

3.2 Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência, 

serenidade e imparcialidade; 

3.3 Informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de atos irregulares ou ilícitos; 
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VI- DOS OBJETIVOS: 

1 Estabelecer os critérios de utilização dos serviços de telefonia fixa; 

2 Evitar gastos excessivos com faturas telefônicas. 

 

VII- DOS PROCEDIMENTOS: 

1 Da Utilização dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel: 

1.1 O uso dos meios de comunicação telefônica da Prefeitura Municipal é restrito aos servidores 

que, por força de suas atribuições, necessitam desse recurso para a realização de suas atividades 

laborais. 

1.2 O uso da telefonia somente dar-se-á quando não houver possibilidade de contato por outros 

meios de comunicação que não possuem custo adicional, como e-mail e serviços de mensagem 

pela internet. 

1.3 Os aparelhos de telefonia fixa, alocados às Unidades Administrativas, devem atender 

obrigatoriamente ao princípio da economicidade, observando-se: 

1.3.1 O estrito interesse do serviço público; 

1.3.2 O zelo pelo uso econômico dos equipamentos; 

1.3.3 A racionalização do uso dos equipamentos evitando utilização prolongada e/ou 

desnecessária. 

1.4 Os usuários são responsáveis pelas ligações telefônicas realizadas nos ramais telefônicos 

disponibilizados para sua respectiva utilização. 
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1.5 Fica proibida a utilização dos serviços de telefonia fixa para receber ligação a cobrar, disque-

amizade, e demais serviços que não sejam no interesse do serviço público. 

1.6 Os equipamentos de fac-símile instalados nas unidades da Prefeitura Municipal deverão ser 

utilizados única e exclusivamente no interesse desta entidade para transmissão de documentos 

oficiais urgentes que devam chegar ao conhecimento do destinatário no mesmo dia. 

1.7 Os aparelhos de fac-símile não devem ser utilizados como substituto a equipamento de xérox, 

a não ser em casos excepcionais e urgentes. 

1.8 Os aparelhos e equipamentos que integram o serviço de comunicação da Prefeitura Municipal 

são objeto de controle patrimonial, cuja responsabilidade pelo uso e guarda será atribuída ao 

usuário no ato da entrega ou instalação, cabendo-lhe indenizar a Prefeitura Municipal em caso de 

uso indevido, extravio, quebra ou eventual dano, após apuração. 

1.9 As despesas decorrentes de ligações de longa distância – DDD e DDI realizadas pelos 

serviços de telefonia fixa, que não sejam de interesse público, deverão ser ressarcidas pelos 

usuários. 

VIII-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1 O possível desconhecimento dessas normas por parte do usuário não o isenta das 

responsabilidades e das sanções aplicáveis, nem poderá minimizar as medidas cabíveis. 

2 Os casos omissos e não previstos nesta Norma Interna deverão ser tratados junto a Secretaria 

Municipal de Sec. Administração   e Controle Interno. 

3. A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de 

Aprovação. 

 

 


