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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 026/2011 
SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Versão:               01 

 

Aprovação em: 05/10/2011 
Setores Envolvidos: Diretamente a todos os órgãos da administração. 

Unidade Responsável: Auditoria Interna Municipal. 
 

         1)  OBJETIVOS:  
 

1.1) Dispõe sobre as rotinas e procedimentos relativos ao cadastro de usuários, habilitação de 

perfis e utilização de senhas de acesso aos sistemas informatizados no âmbito da 

prefeitura municipal. 

 

1.2) As normas desta Instrução Normativa aplicam-se aos Poderes Executivo e Legislativo do 

Município de São José do Xingu, Estado Mato Grosso, e às entidades da Administração 

Direta e Indireta de ambos os poderes. 

 

2) PROCEDIMENTOS: 

 

2.1) Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos relativos Sistema de Tecnologia de 

Informação, para melhor entender as tarefas de desenvolver, implementar e atualizar soluções 

computacionais, à habilitação e inabilitação de perfis, e ao fornecimento e utilização de serviços 

prestados do responsável pelo setor de informática.  

 

2.2) Consideram-se para os efeitos desta Instrução Normativa:  

 

I – usuário: pessoa física cadastrada em um ou mais sistemas informatizados da Prefeitura 

Municipal para acesso a informações;  

 

II – cadastro: procedimento de criação de usuário para acesso aos sistemas informatizados da 

Prefeitura Municipal;  

 

III – habilitação: procedimento de atribuição dos módulos ao usuário;  
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IV – módulo: subconjunto de transações de um sistema, que define a abrangência de atuação 

de um usuário;  

 

V – transação: programa executável do sistema;  

 

VI – senha: conjunto alfanumérico de caracteres destinado a assegurar a identidade do usuário e 

a permitir seu acesso aos dados, programas e sistemas não disponíveis ao público, de uso 

pessoal e intransferível.  

 

2.3) Compete ao responsável pelo Setor de Informática, receber e conferir os serviços 

solicitados, estar a disposição para prestar os serviços necessários; 

 

2.4) No caso de solicitação de serviços e for preciso comprar peças, o responsável pelo  de 

Informática deverá solicitar ao Secretário de Cada pasta. 

 

 2.5)  As solicitações de quaisquer serviços aos sistemas informatizados da Prefeitura Municipal, 

serão processadas mediante prévio encaminhamento ao  técnico responsável e/ou empresa 
fornecedora dos sistemas. 

 

2.6) Os Responsáveis Técnicos de cada sistema são os Chefes/Secretarios de cada 

departamento, ou a quem por estes for atribuída a função. 

 

2.7) Os pedidos de cadastro de usuários, bem como as solicitações de atualização de acesso, 

dependem para seu atendimento, da anuência dos secretários de cada pasta  e de acordo com a 

os programas da empresa que fornece os SOFTWARES, instalados na Prefeitura e Câmara 

Municipal.  

 

3) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

3.1) O Sistema de Tecnologia de Informação, é a área de conhecimento responsável por criar, 

administrar e manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos para 

acesso, operação e armazenamento dos dados, de forma a gerar informações para tomada de 

decisão, pode também ser definida como o conjunto de todas as atividades e soluções providas 

por recursos de computação que visam permitir o armazenamento, o acesso e o uso das 
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informações 

 
4) BASE LEGAL E REGULAMENTAR: 

 

4.1) A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe 

dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da 

administração pública, em especial aos princípios da isonomia, legalidade, igualdade, 

moralidade e impessoalidade. 

 

4.2) Os procedimentos descritos abaixo se encontram amparado legalmente na Constituição 

Federal, nos artigos nº 37, inciso XXI, 167, inciso I ou §1º, 195, §3º, além de outras normas 

que venham assegurar o cumprimento dos princípios inerentes, bem como, Legislação 

Municipal e disposições do Tribunal de Contas do Estado. 

 

5) PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

 

5.1) O Processo Administrativo é um procedimento voltado para apurar responsabilidade de 

servidores pelo descumprimento de normas de controle interno sem dano ao erário, mas, 

caracterizado como grave infração; 

 

5.2) O processo administrativo será proposto pela Auditoria Interna desta prefeitura e determinado 

pelo chefe de poder correspondente; 

 

5.3) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 (cento 

e oitenta) dias; 

 

5.4) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe de poder 

correspondente, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

5.5) Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 

encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento ao 

chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar para 

prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos 

responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 
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5.6) O chefe de poder correspondente decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 

penalidades indicadas no processo. 

 

6) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1) A não observância deste artigo anterior, implica na transferência das responsabilidades de 

acesso do servidor para seu chefe imediato.  

 

6.3) Ficará a cargo da Auditoria Interna, unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das 

instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 

Procedimentos de Controle do Município de São José do Xingu - MT, atualizando 

sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas. 

 

6.4) Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à 

auditoria interna que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de 

rotinas), aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da 

estrutura organizacional. 

 

6.5) A presente Instrução Normativa deverá no que couber ser adaptada a realidade do município, 

bem como, observar a legislação municipal ou Instruções do Tribunal de Contas do Estado. 

 

6.6) Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.     
 

 
São José do Xingu - MT, 05 de outubro 2011. 

 

 
_______________________________ 

ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO 
CONTROLADOR INTERNO 

 
 

________________________________ 
GILBERTO MENDES LEONCINI 

PREFEITO MUNICIPAL 


