
DECRETO MUNICIPAL N.º 41 DE 20 DE JUNHO DE 2011. 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA STI N.º 001/2011 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO 
INSTITUCIONAL E REGULAMENTA A CRIAÇÃO E EXCLUSÃO DE CAIXAS 
POSTAIS INSTITUCIONAIS ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa STI N.º 001/2011, do 
Sistema de Tecnologia da Informação, de responsabilidade do Departamento de Informática, através da 
Secretaria Municipal de Administração, que dispõe sobre os procedimentos para utilização do correio 
eletrônico institucional e regulamenta a criação e exclusão de caixas postais institucionais, estabelecendo 
rotinas no âmbito do poder executivo do Município de Nova Olímpia-MT, objetivando a implementação dos 
pontos de controle, fazendo parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 20 de junho de 2011. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado neste Gabinete, na data supra. 

 

 

JOÃO SARTORI 

Secretário Municipal de Administração 



INSTRUÇÃO NORMATIVA STI N.º 001/2011 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 
UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÔNICO 
INSTITUCIONAL E REGULAMENTA A CRIAÇÃO E 
EXCLUSÃO DE CAIXAS POSTAIS INSTITUCIONAIS 
ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 20/06/2011 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 041/2011 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1° Racionalizar as ferramentas de trabalho da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT. 
Art. 2º Facilitar a comunicação interna e externa através de meio eletrônico. 
Art. 3º Disponibilizar aos servidores da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, o serviço de 

correio eletrônico, permitindo o tráfego de mensagens e arquivos anexados, dentro de limites estipulados 
previamente. 

 
CAPÍTULO II 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade, dos 
Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 5º A normativa que se apresenta vem padronizar os procedimentos para utilização do correio 
eletrônico institucional e regulamenta a criação e exclusão de caixas postais institucionais, estabelecendo 
rotinas no âmbito do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT, encontra-se amparo na: 

I. Constituição da República Federativa do Brasil  de 1988 - Art. 70, que prevê o princípio da 
economicidade. 

II. Lei Municipal N.º 775 de 13 de fevereiro de 2008 que dispõe sobre o Estatuto Geral dos 
Servidores da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Município de Nova Olímpia-MT; 

 
CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 
 

Art. 6º - Da unidade responsável pela Instrução Normativa: 
I. Entende-se por Unidade Responsável por esta Instrução Normativa o órgão central do Sistema 

Administrativo denominado Sistema de Tecnologia da Informação, prescrito no Decreto Municipal N.º 
139/2010, na qual, tem as seguintes atribuições entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 



a) Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 
orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
Coordenadoria de Controle Interno, caso haja necessidade, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

c) Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, 
respondendo pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e 
coordenação dos serviços do Departamento de Informática; 

d) Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações a Secretaria Municipal de 
Administração e a Coordenadoria e Controle Interno; 

e) Encaminhar as informações sobre o uso do correio eletrônico e das caixas postais institucionais a 
Coordenadoria de Controle Interno quando solicitado. 

 

Art. 7º - Das Unidades Executoras: 
I. Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 

Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Tecnologia da Informação, as quais terão as 
seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
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; 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da Prefeitura 
Municipal velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

d) Encaminhar ao Departamento de Informática as solicitações de criação e exclusão de caixas 
postais institucionais;  

e) Preencher e assinar termo de responsabilidade na solicitação de criação de caixas postais 
institucionais, conforme anexo I desta Instrução Normativa, e encaminhar ao Departamento de Informática. 

f) Informar ao Departamento de Informática qualquer mudança na lotação dos servidores, para que 
seja providenciada a alteração ou a exclusão da caixa postal, quando for o caso. 

g) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos na utilização do correio eletrônico institucional, acompanhando a criação e exclusão de caixas 
postais institucionais de suas unidades; 

 
Art. 8º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno: 
I. Entende-se por Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno a Coordenadoria Geral de 

Controle Interno Municipal prescrita nos termos da Lei Municipal N.º 767/2007, na qual tem as seguintes 
atribuições entre outras que se fizerem necessárias dentro dos termos legais: 

a) 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; 

b) Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
inerente ao STI (Sistema de Tecnologia da Informação), propondo alterações nas Instruções Normativas para 
aprimoramento dos controles; 

c) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de independência, 
serenidade e imparcialidade; 

d) Informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de atos irregulares ou ilícitos levando 
em consideração os termos prescritos na Lei Municipal N.º 767/2007; 



e) 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. 

 
Art. 9º Do usuário do correio eletrônico: 
I. Manter em sigilo sua senha de acesso ao correio eletrônico; 
II. Fechar o aplicativo de correio (cliente) toda vez que se ausentar, evitando o acesso indevido; 
III. Comunicar imediatamente ao Departamento de Tecnologia da Informação do recebimento de 

mensagens com vírus; 
IV. Efetuar a manutenção de sua Caixa Postal, evitando ultrapassar o limite de armazenamento e 

garantindo o seu funcionamento contínuo; e 
V. Notificar ao Departamento de Informática quando ocorrerem alterações que venham a afetar o 

cadastro do usuário como unidade de exercício, cargo ou função. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Art. 10. Serão disponibilizadas Caixas Postais institucionais, que poderão ou não ser divulgadas na 

página da Internet da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT a critério das Unidades Executoras. 
Art. 11. Terão direito de acesso ao correio eletrônico, para uso exclusivo nas atividades 

relacionadas à Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, os servidores da Prefeitura e aqueles cedidos ou 
requisitados, que estejam em efetivo exercício nas Unidades Executoras, e outros prestadores de serviço, a 
critério da Prefeitura. 

Art. 12. O Departamento de Informática poderá divulgar periodicamente sua política de 
administração, contendo, além das normas gerais, o detalhamento das atribuições das diversas partes 
envolvidas, os procedimentos a serem adotados e as recomendações para a manutenção das Caixas 
Postais. 

Art. 13. O acesso à Caixa Postal será disponibilizado aos servidores que se encontrem a serviço 
fora da Prefeitura, através da internet ou outro meio de comunicação. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 
 
Art. 14.  É considerado uso indevido do Correio Eletrônico: 
I. Tentativa de acesso não-autorizado às caixas postais de terceiros; 
II. Envio de informações sensíveis, classificadas ou proprietárias, inclusive senhas, para pessoas ou 

organizações não-autorizadas; 
III. Envio de material obsceno, ilegal ou não-ético, comercial, pessoal, de propaganda, mensagens 

do tipo corrente, entretenimento, "spam" (envio de mensagem não solicitada), propaganda política e "hoax" 
(mensagens enganosas); 

IV. Envio de mensagens ofensivas que causem molestamento ou tormento; 
V. Envio de mensagens contendo vírus ou qualquer forma de rotinas de programação prejudiciais 

ou danosas às estações de trabalho e ao sistema de correio; e 
VI. Outras atividades que possam afetar de forma negativa a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, 

funcionários, fornecedores e parceiros. 
 
Art. 15. A utilização indevida do correio sujeitará o servidor às seguintes penalidades: 



I. Suspensão (bloqueio) da caixa de correio, por um período de 5 a 15 dias, quando incorrer em 
alguma das situações previstas no art. 14, mediante reclamação de algum dos destinatários ou iniciativa do 
Departamento de Informática; 

II. Redução do perfil ou cancelamento da caixa postal em caso de reincidência nas situações 
classificadas como uso indevido; poderá ser solicitada pela chefia imediata a criação de nova caixa postal 
após um período de 30 dias; e 

III. Encaminhamento de notificação para a chefia imediata solicitando a aplicação de penalidades 
administrativas, conforme a natureza e a gravidade da infração (artigo 141 da lei municipal 775 de 13 de 
fevereiro de 2008, sem prejuízo das penalidades previstas nos incisos I e II. 

Parágrafo único. O bloqueio será comunicado a chefia imediata da unidade do remetente, que 
poderá solicitar a anulação da penalidade mediante justificativa. 

Art. 16. Será disponibilizada para uso exclusivo nas atividades institucionais uma lista de endereços 
eletrônicos, apenas para uso interno, contendo listagem atualizada dos funcionários da Prefeitura Municipal 
de Nova Olímpia que possuam caixa postal institucional. 

Parágrafo único. O envio de qualquer tipo de mensagem previsto no art. 14, inciso III para as 
caixas postais institucionais caracterizará uso indevido do correio, e sujeitará o remetente às penalidades 
previstas no art. 15. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 17. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 

punida na forma prevista em lei. 
Art. 18. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 

as demais legislações pertinentes. 
Art. 19. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 

fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 
alterações nas mesmas. 

Art. 20. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Informática e Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através de 
procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 24. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Nova Olímpia-MT, 20 de junho de 2011. 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora Geral de Controle Interno 



INSTRUÇÃO NORMATIVA STI N.º 001/2011 
ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 
 
 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
I. Venho por meio deste, declarar que: 
a) Estou ciente que comunicações oficiais poderão ser feitas unicamente através do envio de mensagens à 
minha conta de email institucional; 
b) Concordo com todos os termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA STI N.º 001 de 00 de junho de 2011, que 
dispõe sobre os procedimentos para utilização do correio eletrônico institucional e regulamenta a criação e 
exclusão de caixas postais institucionais. 
 
II. Assumo inteira responsabilidade por: 
a) Utilizar eticamente a caixa postal institucional colocada a minha disposição; 
b) Qualquer informação por mim disponibilizada através da Internet; 
c) Manter sigilo de minha senha. 
 
Nome: _________________________________________________ CPF: ____________________________ 
E-mail para contato: ______ ________________________________ Telefone:________________________ 
Departamento/Setor: ______________________________________________________________________ 
Vínculo com o Município: 
(   ) Concursado Efetivo   (   ) Concursado Estágio Probatório (   ) Contratado (   ) Outros: ________________ 
 
 
* caso desejo ter um redirecionamento de seus emails da prefeitura para outro email, indique o endereço: 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________________________________ 
 

 
Nova Olímpia-MT, ___ de ____________________ de __________ 

 
 
 

Para uso do Departamento de Informática (não preencher) 
 
 
Email: _________________________________________________ Senha: __________________________ 


