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I - DA FINALIDADE

Art 1° Disciplinar e regulamentar os procedimentos de uso da telefonia fixa, no âmbito
da Câmara Municipal de Vitória/ES, visando a sua o mização.

II - DA ABRANGÊNCIA

Art.  2°  A  presente  Instrução  Norma va  abrange  todas  as  unidades  da  estrutura
organizacional do Poder Legisla vo Municipal de Vitória/ES.

III – DOS OBJETIVOS

Art. 3° Dispor sobre as ro nas para u lização e controle dos meios de comunicação
de telefonia fixa no âmbito da Câmara Municipal de Vitória/ES.

Art. 4° Verificar e controlar o serviço de telefonia fixa e as despesas, visando o mização
e  redução de custos que afetam o orçamento da Câmara Municipal de Vitória/ES.

IV –  DA UTILIZAÇÃO DO TELEFONE FIXO

Art.  5°  A u lização dos telefones fixos deverá atender,  apenas,  às  necessidades dos
serviços, devendo o seu uso ocorrer de maneira racional e responsável.
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Art. 6° Todas as ligações efetuadas de telefone fixo para fixo local, serão feitas discando-
se o zero (0), e em seguida o número desejado de qualquer telefone fixo, no âmbito da Câmara
Municipal de Vitória/ES.

Art. 7° Todas as ligações de telefones fixo para móvel, ou interurbanas, serão realizadas
discando-se  a  senha  telefônica  do setor,  e  em seguida  o  número telefônico  desejado,  não
sendo possível efetuar ligações para telefone celular ou fixos interurbanas sem a u lização da
senha do setor.

Art.  8°  A senha  de  telefonia  é  disponibilizada  pelo  Departamento de Tecnologia  da
Informação, para os Chefes de Gabinete e Diretores de Departamento, mediante solicitação
escrita, sendo esses, responsáveis pelo gerenciamento e acesso.

Art. 9° O serviço de telefonia é dotado de uma telefonista, que recebe todas as ligações
telefônicas feitas para a Câmara Municipal de Vitória, transferindo-as para o setor desejado. 

Art. 10 Não compete a telefonista efetuar ligações para terceiros. 

Art.  11  Fica  determinado  o  número  máximo  de  03  (três)  ramais  por  unidade,  a
depender da estrutura técnica e necessidade do local.

Art.  12  Quando  da  necessidade  de  instalação  ou  ex nção  de  uma  linha  telefônica
(ramal),  o  responsável  da  repar ção interessada  deverá  solicitar  por  escrito,  ao  serviço  de
telefonia, fundamentando o mo vo da implantação ou a sua ex nção. 

Art.  13  O uso de telefone fixo  para  chamadas locais,  interurbanas e  para  telefones
móveis  deverá  restringir-se  aos  interesses  exclusivos  dos  serviços  desta  Câmara,  que  será
gerenciado pela chefia imediata de cada setor (Chefes de Gabinete, Diretores e Vereadores).

Art.  14  Fica  vedada  a  realização  de  ligações  interurbanas  e  telefones  celulares  de
interesse par cular, exceto, em casos excepcionais e expressamente autorizadas pela  chefia
imediata de cada repar ção (Chefes de Gabinete, Diretores e Vereadores), ou Direção Geral.

Art.  15  É  vedada  a  realização  de  ligações  que  acarretem  custo, do  po  telegrama
fonado, auxílio à lista, hora certa, despertador, serviços 0300, 0900, recebimento de ligações a
cobrar, e outros das mesmas caracterís cas.
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Art. 16 A Direção Geral, com apoio da Controladoria Interna e Transparência – CIT, se
necessário,  fará  a  conferência  entre  a  conta  apresentada  pela  prestadora  de  serviços  e  o
controle interno de ligações, e se forem constatadas chamadas interurbanas e telefonia móvel
que  não  verem relação  com o trabalho  desta  Casa  de Leis,  deverão ser  jus ficadas  pelo
responsável do respec vo setor ou por quem tenha realizado a ligação e, consequentemente,
ressarcidas aos cofres públicos.

Art.  17  O  Departamento  de  Tecnologia  da  Informação  –  DTI  deverá  encaminhar  à
Direção Geral, responsável pelo controle de ligações, o relatório de ligações se solicitado.

Art. 18 Após análise da Direção Geral os relatórios deverão ser arquivados, e no caso de
serem constatadas  ligações  par culares  ou as  citadas  no Art.  15,  deverão  ser  adotadas as
medidas cabíveis a fim de promover o ressarcimento dos respec vos valores.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19  Compete à Direção Geral, em conjunto com o Departamento responsável pela
gestão  do  contrato  de  telefonia,  zelar  pelo  controle  e  manutenção  do  serviço,  inclusive  o
acompanhamento de sua adequada u lização, sem prejuízo da responsabilidade atribuída ao
usuário.

Art. 20  Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Norma va deverá ser
esclarecida junto à Direção Geral e à Controladoria Interna e Transparência.

Art. 21 Esta Instrução Norma va entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 01 de julho de 2019.

_____________________________________   
  Presidente da Câmara Municipal de Vitória 

____________________________
Controlador Interno

____________________________
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação  
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