
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES
PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

PORTARIA DO PRESIDENTE N° 015/2016.

Aprova Instruções Normativas do Sistema
de Serviços Gerais - SSG.

o Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES. Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições constitucionais e as que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, em seu Art. 31, Inciso IV e pelo Regimento Interno desta
Casa, no Art. 22, Inciso III e no Art. 23,

Considerando o que dispõe a Resolu~ó":TC n? 227, de 25 de agosto de 2011,
alterada pela Resolução TC nO257, de 7.de março de.2013 e,

Considerando a necessidade de elaboração das Instruções Normativas do Sistema
de Serviços Gerais - SSG até 30/09/2016,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar as Instruções Normativasdo Sistema de Serviços Gerais - SSG, do
Poder Legíslativo, na Versão 01, conforme segue:

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG N° 001/2016 DISPÕE SOBRE OS
PROCEDIMENTOS PARA· GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SERViÇOS
GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRAlES.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG N° 002/2016 DISPÕE SOBRE OS
.PROCEDIMENTOS PARA GERENCIAMENTO DE SERViÇOS DE TELEFONIA
FIXA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARÀNJA DA TERRNES.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigocno dia 03 de outubro de 2016.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Laranjada Terra/ES, 19 de setembro de 2016.

J~'O SEIBEL .
Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES

8iênio 2015 - 201'6
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG N° 00212016

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS
PARA GERENCIAMENTO DE SERViÇOS
DE TELEFONIA FIXA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRAlES.

Versão: 01
Aprovação em: 19 de setembro de 2016
Ato de Aprovação: Portaria nO015/2016
Unidade Responsável: Secretaria Geral da Câmara

I - FINALIDADE
Dispõe sobre os procedimentos para gerenciamento de serviços de telefonia fixa da Câmara
Municipal de Laranja da Terra/ES.

11 - ABRANGÊNCIA
A presente Instrução Normativa abrange especialmente o servidor efetivo e/ou contratado
lotado na função de Recepcionista.

111 - CONCEITOS
1 - SECRETARIA GERAL: É o órgão executor das atividades administrativas, financeiras e
dos serviços auxiliares da Câmara Municipal, visando sua organização interna.

2 - SERVIDOR: É a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou
em comissão.

3 - CARGO: É um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas a uma
pessoa.

4 - SERViÇOS DE RECEPÇÃO: Atendimento ao público em geral; anotar, repassar e fazer
observar as recomendações do Presidente em cada sessão legislativa; e executar, sob
supervisão, atividades relacionadas ao uso da telefonia fixa no âmbito da Câmara Municipal
de Laranja da Terra/ES.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Resolução nO 0212011, de 10 de novembro de 2011, que "Dispõe sobre a estrutura
administrativa, organizacional e funcional da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES, e dá
outras providências", alterada pela Resolução nO01/2012, de 02/05/2012"; Lei nO184, de 02
de abril de 1997 - "Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Laranja
da Terra e dá outras providências", bem como outras legislações aplicáveis.

V - RESPONSABILIDADES
A RECEPCIONISTA deverá:
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a) Atuar no recebimento e registro de visitantes em livro próprio.
b) Efetuar, atender e transferir ligações telefônicas internas e externas operando o sistema
de PABX disponível.
c) Controlar e promover o bom uso e a racionalização dos meios de comunicação de
telefonia fixa no âmbito da Câmara Municipal.
d) Garantir que no setor de telefonia, a utilização do telefone atenda as necessidades dos
serviços, devendo ser usado de maneira responsável.
e) Responsabilizar-se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado.
f) Prestar informações relacionadas com a repartição.
g) Efetuar ligações particulares, desde que devidamente justificado o motivo/destino da
ligação.
h) Sempre que ausentar-se do local de trabalho, informar à chefia imediata, para a
designação de servidor substituto para atender as ligações telefônicas.

São responsabilidades recíprocas de todos os servidores do legislativo, além daquelas
postas especificadamente e visando a colaboração com o servidor responsável pela
recepção/telefonia, as seguintes:
a) cooperar com o servidor responsável pelo serviço de telefonia quanto ao uso racional de
ligações telefônicas.
b) ser respeitoso e compreensível quanto ao trabalho do recepcionista em razão das
limitações procedimentais e rotinas estabelecidas.

o servidor que não cumprir as responsabilidades estabelecidas e, confirmada sua
inobservância, terá seu nome registrado junto a documento próprio da administração.
Havendo reincidência, será repassado diretamente à chefia imediata que tomará as
providências conforme o caso, ensejando até a possibilidade de abertura de procedimento
administrativo, respeitada ampla defesa.

VI - PROCEDIMENTOS
Do uso do telefone fixo
1 - A central telefônica da Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES será utilizada
exclusivamente para ligações afetas ao serviço, não podendo o responsável efetivar
ligações interurbanas que sejam de interesse particular, ressalvadas as excepcionalidades.

2 - A administração da Câmara Municipal disponibilizará as contas telefônicas para
verificação das ligações locais, interurbanas, e para celulares, para que se proceda a devida
conferência, devendo constar anotações utilizadas até o dia do fechamento de cada mês,
prazo este que deve coincidir com o registro nas contas telefônicas.

3 - O uso de telefone para chamadas interurbanas e para celulares deverá restringir-se aos
interesses exclusivos dos serviços do Legislativo, o qual será controlado pelo responsável~
que através de planilha própria, anotará ramal, número do telefone, destino, assunto, horáriT
da ligação e nome do solicitante e, ao final de cada período, encaminhará à apreciaçã da'
Secretaria Geral da Câmara.
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4 - As chamadas interurbanas deverão ser obrigatoriamente justificadas pelo responsável
pelo setor respectivo ou por quem realizou a referida ligação.

5 - A administração deverá fazer a conferência global, após análise do servidor, entre a
conta apresentada pela prestadora de serviços e o controle de ligações de referência.

6 - O usuário deverá utilizar-se do nO102 (auxílio à lista), somente para os casos em que
não for possível encontrar nas listas telefônicas, e no site da empresa prestadora do serviço,
o número do telefone desejado, evitando assim, custos pela utilização do número
supracitado.

7 - A telefonista deverá informar imediatamente à administração e/ou prestador de serviços
responsável pela manutenção quando ocorrer alguma falha ou dano no sistema de telefonia
ou PABX.

VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS:
1 - Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos pela Secretaria Geral da
Câmara, pela Unidade Central de Controle Interno e pela Presidência da Câmara.

2 - Esta Instrução Normativa entrará em vigência no dia 03 de outubro de 2016.

Laranja da Terra/ES, em 31 de agosto de 2016.

J~OSEIBEL
Presidente da Câmara

ri2
VERUSKA PEDRO

Controlador Geral Interno
Portaria 18/2012
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Anexo I - Controle de Ligações Telefônicas

Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES I A Servico Mêsl Ano N° Folha
I Particular 1

Dia Destino DDD Telefone/F AX W
IDENTIFICAÇÃO

Solicitante Visto

Servidor (a) responsável:

Via Única - Arquivo Em:
__ 1__ 1_-

Assinatura
-- --- --- --- ----
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