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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018 

 
Aprova a utilização de aparelhos celulares e similares em ambientes de trabalho, 
sobretudo para uso em redes sociais e conversas em aplicativos eletrônicos, evitando-
se prejuízos a qualidade e produtividade dos serviços realizados, e considerando que é 
dever da administração zelar pela otimização dos serviços públicos, buscando o melhor 
funcionamento dos órgãos. 
 
LUIZ ALBERTO BATTISTELLA , Secretário Municipal de Administração, no uso de suas 
atribuições nos termos do Decreto nº. 60, de 28 de fevereiro de 2018, artigo 75, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica expressamente proibido o uso de aparelhos elétricos e eletrônicos, tais 
como telefones celulares, tablets e congêneres, por Servidores Municipais e 
assemelhados, durante o horário de serviço, dentro das repartições públicas 
municipais. 
Parágrafo Único: A utilização de telefones celulares, tablets e congêneres fica liberada 
somente nos casos onde houver anuência superior em situações emergenciais, ou nos 
casos onde o servidor justificar sua utilização em razão de atendimento nos cuidados 
de saúde própria ou de seus familiares diretos. 
Art. 2º A proibição estabelecida na presente Instrução Normativa abriga ao que dispõe 
o Art. 139 da Lei Complementar nº 41, de 26 de junho de 1991, que estabelece os 
deveres do servidor, entre os quais: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
II - ser leal às instituições a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares; 
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 
V - atender com presteza. 
Art. 3º A presente Instrução Normativa abrange a todos os servidores públicos, 
independentemente do regime, bem como aos estagiários contratados pela 
Administração Pública Municipal. 
Art. 4º Caberá ao superior de cada local de trabalho adotar as medidas necessárias 
para a divulgação da presente Instrução Normativa, bem como orientação e 
conscientização de sua equipe para seu fiel cumprimento. 
Art. 5º As sanções legais ao servidor que não cumprirem ao disposto na presente 
Instrução Normativa serão aquelas previstas na Lei Complementar nº. 41, de 26 de 
junho de 1991 e demais dispositivos legais aos quais os servidores estão submetidos. 
Art. 6º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA, aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e 
dezoito. 

Limeira, 20 de agosto de 2018 
LUIZ ALBERTO BATTISTELLA 

Secretário Municipal de Administração 
 


