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NORMA DE SERVIÇO/DTINF Nº 06/2020. 

Dispõe sobre a retirada excepcional, do ambiente 

físico do Cefet/RJ, de equipamentos de TI, para 

uso no regime de teletrabalho. 

O Departamento de Tecnologia da Informação - DTINF, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela definição e orientação das políticas, estratégias, padrões técnicos e diretrizes 

no âmbito em Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), conforme descritos no 

Regimento Interno e Plano Diretor de Tecnologia de Informação da instituição, e 

 

Considerando o estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de 

importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19);  

 

Considerando a alteração do regime de trabalho presencial para o teletrabalho/trabalho 

remoto, enquanto perdurar a pandemia; 

 

Considerando, ainda, o dever de boa prática de gestão patrimonial, em qualquer tempo, 

resolve: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta norma leva em conta a excepcionalidade da situação atual, em tempos de 

pandemia, visto que, desde o último dia 16 de março até a presente data, o Diretor-Geral, 

seguindo as recomendações do Comitê Central de Acompanhamento do Coronavírus 

(COVID-19), suspendeu o calendário acadêmico e os atendimentos presenciais, e autorizou 

o trabalho remoto. A intenção é, na medida do possível, levando em conta as atividades 

específicas de cada setor, padronizar as ações relativas à retirada/utilização de equipamentos 

de TI da instituição. 



 
 
 

 

Parágrafo único – A presente norma se aplica exclusivamente ao Campus Maracanã, do 

Cefet/RJ. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS GERAIS 

Art. 2º Esta norma tem por objetivo estabelecer critérios para a retirada de equipamentos de 

TI do Cefet/RJ, e sua utilização fora do ambiente institucional. 

 

CAPÍTULO III 

DA FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E LEGAL 

Art. 3º A presente norma está fundamentada na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e 

nos seguintes atos normativos: 

o Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia; 

o Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia; 

o Portaria CEFET/RJ nº 384, de 27 de março de 2020. 

Além dos normativos acima relacionados, será observada também a autorização para 

liberação de computadores dos órgãos e entidades para teletrabalho, por meio do Portal de 

Compras do Governo Federal.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES PARA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS 

Art. 4º A retirada de equipamentos de infraestrutura de TI (desktop, notebook, monitor, 

scanner, impressora, nobreak, etc.) da instituição objetiva a viabilidade da realização de 

atividades remotas pelos servidores que não dispõem de outros meios para isso.  

 

Art. 5º O empréstimo/retirada deverá ocorrer a critério do detentor de carga patrimonial, que 

poder ser: a) Gestor do Departamento/Divisão/Seção; ou b) servidor com carga individual do 

bem. 

Art. 6º A retirada dos equipamentos do campus do Cefet/RJ não exime o detentor de carga 

patrimonial da responsabilidade por seu uso, guarda, conservação, extravio, subtração ou 

eventuais danos. 



 
 
 

 

Art. 7º O DTINF deverá ser informado de todos os equipamentos de TI retirados do campus, 

devidamente autorizados, e mediante assinatura do Termo de Responsabilidade, constante 

no Anexo I desta Norma. 

Art. 8º Em nenhuma hipótese será permitido o empréstimo de equipamentos a colaboradores, 

que detém ou não contrato de prestação de serviço na instituição, para realização de trabalho 

remoto. 

CAPÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR NA RETIRADA/DEVOLUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

Art. 9º Os servidores que fizerem uso dos equipamentos fora do âmbito institucional deverão 

providenciar todos os requisitos necessários para a utilização deles, como mobiliário, 

ambiente adequado, instalação elétrica, acesso à internet e o que mais for necessário ao 

correto funcionamento das máquinas. 

Art. 10 O transporte e a reinstalação dos equipamentos também são de responsabilidade 

exclusiva do servidor, podendo ser solicitado apoio do DTINF, exclusivamente, através de 

abertura de chamado no site do Cefet/RJ. 

Art. 11 Ao retirar o equipamento, o servidor fica totalmente responsável pela guarda e 

conservação do bem, não podendo modificar ou alterar as características dele, sendo o uso 

restrito às atividades profissionais. Deve também comunicar quaisquer ocorrências relativas 

a ele. Caso haja perdas e danos, e comprovada a omissão de responsabilidade, deverá 

ressarcir à União os prejuízos causados.  

Art. 12 O suporte aos equipamentos de TI retirados, quando possível, se dará exclusivamente 

de forma remota, mediante abertura de chamado no site do Cefet/RJ, limitando-se a 

orientações para a realização de configurações pelo próprio servidor. 

Art. 13 Em nenhuma hipótese será prestado suporte presencial na residência do servidor ou 

no local onde os equipamentos estiverem em uso. 

Art. 14 No momento da devolução do equipamento de TI, o DTINF deverá ser comunicado e 

poderá, se julgar necessário, realizar a manutenção dele, antes do retorno ao ambiente de 

produção e antes de sua conexão à rede do Cefet/RJ. 



 
 
 

 

Art. 15 O servidor deverá, no momento da devolução do equipamento, preencher e assinar 

o Termo de Devolução, Anexo II, desta Norma. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16 Os casos omissos não contemplados nesta norma, além de eventuais dúvidas e 

esclarecimentos necessários, serão levados em consideração pela chefia do Departamento 

de Tecnologia da Informação. 

Art. 17 Em virtude das recomendações diárias e das atualizações de protocolos de segurança 

emitidos por autoridades, o documento poderá ser atualizado para atendimento pontual de 

situações. 

Art. 18   Esta norma entrará em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2020 

 

 

 

José Carlos de Albuquerque 

Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação  

Mat. SIAPE nº 1631470 
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Anexo I – Termo de Responsabilidade 

 

Data: ___/____/______ 

 

Lotação:      Nome do servidor:  

Matrícula:    E-mail:  

Telefone: 

 

Declaro ter recebido o bem, conforme descrito abaixo, pelo qual assumo total responsabilidade pela guarda 

e conservação, comprometendo-me, inclusive,  informar a(o) (diretoria/departamento/setor a qual o 

servidor está vinculado), sobre todas as ocorrências relativas ao bem, e, ainda, ressarcir a administração 

pública por perdas ou danos, caso comprovada a omissão de responsabilidade de minha parte. 

 

Item Descrição do material Nº do patrimônio Observação (se houver) 

01    

    

    

 

 O bem descrito acima encontra-se em perfeito estado de funcionamento e conservação: 

  (    ) Sim                                                          (    ) Não 

Caso o bem apresente alguma avaria ou ausência de algum item acessório, descreva a seguir: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________ 

(Nome do servidor responsável pelo setor cedente) 

(cargo) 

______________________________________________ 

(Nome do servidor responsável pelo uso do bem) 

(cargo) 
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Anexo II – Termo de Devolução 

 

Data: ___/____/______ 

 

Lotação:      Nome do servidor:  

Matrícula:    E-mail:  

Telefone: 

 

Entreguei e conferi o bem, conforme especificado abaixo: 

 

Item Descrição do material Nº do patrimônio Observação (se houver) 

01    

    

    

 

 O bem descrito acima encontra-se em perfeito estado de funcionamento e conservação: 

  (    ) Sim                                                          (    ) Não 

Caso o bem apresente alguma avaria ou ausência de algum item acessório, descreva a seguir: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

     

_______________________________________________ 

(Nome do servidor responsável pelo setor cedente) 

(cargo) 

______________________________________________ 

(Nome do servidor responsável pelo uso do bem) 

(cargo) 


