ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG nº. 1/2010
Versão:
1
Aprovada em:
04 de Novembro de 2010.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
I - FINALIDADE
Disciplinar e regulamentar os procedimentos para o uso e responsabilidade de equipamentos de
telefonia móvel celular no âmbito do Serviço Público do Município de Campo Verde.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as Unidades da Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta que
utilizam do meio de comunicação telefônica móvel celular no âmbito do Serviço Público do
Município de Campo Verde - MT.
III - CONCEITOS
1.TELEFONIA MÓVEL
É o sistema de telecomunicação que utiliza ondas de radiofreqüência, que transitam livremente
pelo ar, para transmitir voz e dados por meio de terminais portáteis, de uso individual, com
técnica celular. Essa tecnologia obtém grande eficiência no uso de freqüências, reutilizando-as
em distâncias relativamente curtas.

2.PLANO DE SERVIÇO
As prestadoras têm diferentes e diversificadas formas de atender ao usuário. São os planos de
serviço, que podem ser o básico, de oferta obrigatória, e os alternativos. Existem planos
alternativos tanto para o serviço pós-pago quando para o pré-pago.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Instrução Normativa SCI 001/2008
Lei Municipal N° 1337/2007 - Lei que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município;
V - RESPONSABILIDADES
1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
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Promover a divulgação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela
coordenação do controle interno, para definir procedimentos de controle que devem ser objeto de
alteração, atualização ou expansão;
Manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução
Normativa.
2.Das Unidades Executoras:
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualização;
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que forem
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista,
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência
operacional;
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel
cumprimento da mesma;
Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de
documentos, dados e informações.
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
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;
Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia quanto ao uso da telefonia móvel
celular, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles.

VI - PROCEDIMENTOS
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à regulamentação do
uso e responsabilidade de equipamentos de telefonia móvel celular no âmbito do Serviço Público
do Município de Campo Verde, nos seguintes termos:
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I - O uso do meio de comunicação telefônica móvel celular no serviço publico será restrito aos
Servidores Públicos que, por força de suas atribuições, necessitam desse recurso para a
realização de suas atividades no território nacional.
II - A utilização dos aparelhos de telefonia móvel celular, atenderá obrigatoriamente ao princípio
da economicidade e poderá ter caráter contínuo ou temporário, observando-se:
a) o estrito interesse do serviço público;
b) o zelo pelo uso econômico dos equipamentos;
c) a racionalização do uso dos equipamentos evitando utilização prolongada e/ou desnecessária;
d) a utilização de bloqueadores para evitar o uso indevido dos equipamentos.
III - Os equipamentos de telefonia móvel celular pós-paga no âmbito do Serviço Público do
Município destinam-se aos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento Superior.
IV - O Chefe do Poder Executivo Municipal, poderá, estender a utilização de telefonia móvel
celular pós-paga aos demais Servidores da Instituição para atender situações especiais de alto
interesse da administração, desde que haja disponibilidade de aparelhos e recursos
orçamentários.
Art. 2º - A requisição de autorização para utilização dos serviços de telefonia móvel pós-paga
será formulada mediante encaminhamento de oficio ao Secretario Municipal de Administração.
§ 1º - O oficio deverá conter fundamentação e justificativa do pedido e, obrigatoriamente, será
assinado pelo Secretario ou responsável da Unidade requerente ou seu substituto legal.
Art. 3º - O controle e fiscalização da utilização do aparelho móvel celular serão realizadas pela
Secretaria Municipal de Administração juntamente com a Unidade de Controle Interno.
§ 1º - Será entregue ao usuário, juntamente com o aparelho, as recomendações do fabricante,
bem como às normas técnicas da comodatária.
§ 2º - A entrega do aparelho celular ao usuário dar-se-á até 30 (dias) dias após o recebimento da
autorização do pedido pela Secretaria de Administração.
§ 3º - No momento da distribuição o equipamento será devidamente habilitado ao usuário e
entregue, mediante Termo de Responsabilidade.
§ 4º - A responsabilidade do usuário compreenderá:
I) o usuário se responsabilizará pelo equipamento e seus acessórios por meio do Termo de
Responsabilidade de Telefonia Móvel celular, cabendo-lhe:
a) conferir o equipamento e devolver o Termo de Responsabilidade devidamente assinado à
Secretaria de Administração, no prazo de 48 horas do recebimento do equipamento;
b) usufruir o equipamento no estrito interesse do serviço designado;
c) zelar pela utilização econômica do equipamento, evitando ligações prolongadas ou
desnecessárias;
d) cuidar da guarda e conservação do equipamento;
e) em caso de perda, furto, roubo ou extravio do aparelho, solicitar a empresa o imediato bloqueio
do aparelho, por 24 horas, ato contínuo, notificar a Secretaria de Administração, para que
proceda a continuidade do bloqueio da linha e adote as demais providências cabíveis,
encaminhando também cópia do Boletim de Ocorrência;
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f) solicitar a reposição do aparelho, nos casos de extravio, furto ou roubo, respeitados os termos
do artigo 2º da presente Instrução Normativa, cuidando, ainda, de instruir o pedido com cópia do
Boletim de Ocorrência ou documento equivalente;
g) fica vetada qualquer transferência de uso do aparelho móvel celular sem a prévia autorização
do Secretário Municipal de Administração;
h) conferir e identificar as ligações efetuadas em caráter particular;
i) atestar a fatura dos serviços no Departamento de Contabilidade;
j) justificar os casos de uso excepcionais mediante envio, por meio de memorando ao Secretario
Municipal de Administração, o Termo de Justificativa de Excedente de Uso e respectiva fatura
telefônica atestada;
k) nos casos de eventual uso dos serviços para fins particulares, encaminhar ao Secretario
Municipal de Administração, junto com a fatura telefônica o Termo de Justificativa de Excedente
de Uso, a Guia de Recolhimento do Município (DAM) devidamente paga e preenchida, guia esta
que terá que ser retirada no Setor de Tributação da Prefeitura;
l) informar ao Secretario Municipal de Administração, sobre qualquer anormalidade ou defeito no
equipamento, evitando, dessa forma, dano ao aparelho em decorrência de manutenção indevida;
m) contribuir para que o Secretário de Administração realize com eficiência o controle do uso e
guarda do equipamento.
§ 5º - A responsabilidade do Secretario de Administração compreenderá:
I) adotar em tempo hábil as providências necessárias ao atendimento dos pedidos de serviço de
telefonia móvel celular, cuidando de informar ao Secretario solicitante, quando ocorrer
recebimento de pedido intempestivo, com implicação na impossibilidade de atendimento do
pleito;
II) informar aos usuários do serviço de telefonia móvel celular que os minutos liberados para cada
usuário serão controlados via programa GESTOR ON LINE, através Secretaria Municipal de
Administração;
III - receber, conferir e analisar os casos excepcionais de uso justificados pelo usuário nos termos
das alíneas "l" e "m" do inciso I, parágrafo 4º, do artigo 3º da presente Instrução Normativa,
cuidando de informar ao Chefe do Executivo Municipal quando ocorrer descumprimento das
exigências;
IV - efetuar a reposição do aparelho nos casos comprovados de extravio, furto ou roubo;
V - encaminhar, tempestivamente, à Secretaria de Finanças, a fatura de serviços para
providências cabíveis, empenho, liquidação e pagamento.
Art. 4º - As diretrizes gerais de utilização do aparelho móvel celular compreendem:
I - utilização do serviço de telefonia móvel celular de maneira racional e econômica.
II - os serviços de telefonia móvel celular devem ser exclusivamente utilizados no interesse do
serviço público.
III - o usuário que der causa a dano no equipamento se responsabilizará pelo conserto ou
reposição sem ônus para a Prefeitura Municipal, cabendo ao mesmo a comprovação quanto à
ausência de culpa, dolo ou força maior.
IV - os casos de anormalidade no uso do equipamento, deverá ser comunicado ao Secretario de
Administração para providências.
V - o usuário se responsabilizará pelo adimplemento dos juros e mora a quer der causa em
função da morosidade no envio da fatura de serviços.
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os funcionários, independente da função que exerçam, que detenha em seu poder telefone
móvel celular, terá 30 (dias), para se adequarem a presente Instrução Normativa.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 04 de Novembro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

SONIA FILIPETTO SÁFADI
Controladora Interna do Municipio

Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 04/11/2010
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 04/11/2010.
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