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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG N.º 01/2014

Versão: 01

Aprovação em: 05 de dezembro de 2014

Ato de aprovação: Decreto n° 511/2014

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º - O uso dos sistemas de telefonia fixa e de comunicação móvel do Município

de Santa Teresa-ES fica regulamentado por esta Instrução Normativa.

CAPÍTULO II

DA BASE LEGAL

 

Art.  2º  -  A  presente  Instrução  Normativa  integra  o  conjunto  de  ações,  de

responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, sobre o qual dispõem a Lei

Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/1964.

CAPÍTULO III

DA ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADES DA TELEFONIA FIXA

Art. 3º - Integram o sistema de telefonia fixa do Município de Santa Teresa: a central

telefônica  e  seus  componentes,  os  ramais  digitais  e  analógicos  e  respectivos

aparelhos, instalados no Prédio da Sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, o 

Pátio da Prefeitura Municipal e Secretarias alocadas ao redor do Prédio Sede e da

Policlínica.
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    I – Integram ainda os telefones instalados nos demais prédios municipais.

Art. 4º - Compete aos usuários:

I. zelar  pelos  equipamentos,  evitando  a  utilização  de  ligação  prolongada  e

desnecessária, optando pelo meio menos oneroso de comunicação;

II. seguir as recomendações da Unidade de Serviços Gerais;

III. solicitar  à  Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Recursos  Humanos  os

reparos e outros serviços rotineiros;

IV. justificar  os  pedidos  de  instalação  de  novos  ramais  ou  transferências  dos

mesmos.

Parágrafo Único. Nos casos de defeitos causados por mau uso do equipamento, o

responsável pelo mesmo deverá arcar com as despesas de reparo ou substituição do

aparelho.

Art. 5º - As ligações de longa distância (DDD e DDI) e para celulares, originadas de

telefones  fixos,  somente  serão  permitidas  em  ramais  autorizados  pelo  Prefeito

Municipal, mediante justificativa circunstanciada e por estrita necessidade do serviço.

Art. 6º - Os valores das ligações encontradas que forem de caráter particular devem

ser restituídos ao Município mediante desconto em folha, autorizado pelo usuário, ou

por meio de DAM (Documento de Arrecadação Municipal),  sendo que em caso de

parcelamento, cada quota não poderá exceder a 30% do salário do servidor. Anexo I.

CAPÍTULO IV

DA ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADES DA TELEFONIA CELULAR

Art.  7º  -  Os equipamentos  e  acessórios  que  integram  o  conjunto  do  serviço  de

telefonia móvel serão objeto de efetivo controle patrimonial, cuja carga dos bens e a

responsabilidade pelo uso e guarda realizar-se-á em caráter pessoal e intransferível.
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Art. 8º -  Podem utilizar o aparelho telefônico móvel celular do Município de Santa

Teresa-ES os Titulares de Secretarias, Chefe de Gabinete, Procurador, Controlador

Interno,  Gerentes,  Assessores,  Motoristas  das  Ambulâncias  ou  UTI  Móvel  no

exercício  da  função  e  outros  servidores,  quando  no  desempenho  de  missão  no

interesse do Município, devidamente autorizados pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo  Único. No  ato  do  recebimento  do  aparelho  celular,  o  usuário  deverá

assinar  o  Termo  de  Uso  e  de  Responsabilidade,  conforme  modelo  constante  no

Anexo  II  desta  Norma,  comprometendo-se  a  cumprir  as  disposições  ora

estabelecidas.

Art.  9º  -  As  despesas  com  telefonia  celular  devem  obedecer  ao  limite  mensal

disponibilizado para cada linha, não podendo ser ultrapassado, salvo os casos em

que o contrato permitir.

Art. 10º - Cabe aos usuários:

I. zelar  pela  utilização  econômica  do  equipamento,  evitando  ligações

prolongadas, desnecessárias ou em local que disponha de sistema de telefonia

fixa;

II. responsabilizar-se pela guarda do aparelho telefônico móvel celular e pelo seu

uso no estrito interesse do serviço;

III. comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Administração e Recursos

Humanos os casos de extravio, roubo ou furto do aparelho, para bloqueio da

linha, e apresentar em até 2 (dois) dias úteis o Boletim de Ocorrência Policial;

IV. repor  o  aparelho  em  caso  de  dano  ou  se  comprovada  negligência  ou

imprudência.

Parágrafo  Único. Nos  casos  em  que  forem  comprovadas  negligência  ou

imprudência, o novo bem será adquirido pelo Município nas mesmas quantidades e

características e os valores deverão ser restituídos ao Município mediante desconto

em folha, autorizado pelo usuário, ou por meio de DAM (Documento de Arrecadação
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Municipal), sendo que em caso de parcelamento, cada quota não poderá exceder a

30% (trinta) do salário do servidor.

Art. 11º -  Para o controle das despesas de telefonia com aparelhos fornecidos pelo

Município serão observados os seguintes procedimentos:

I. o  gestor  do  contrato  encaminhará  aos  usuários,  mensalmente,  para

conferência e atestação, a fatura de cobrança;

II. os usuários, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do recebimento da

fatura  deverão  devolvê-la  atestada,  através  de  Comunicação  Interna

devidamente protocolada para o pagamento da conta pelo setor de tesouraria.

Parágrafo  Único. Incumbe  à  Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Recursos

Humanos o controle da observância dos limites dos gastos de cada linha do contrato.

Art.  12º  -  A Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Recursos  Humanos  deverá

informar ao Gestor do Contrato sobre o desligamento do servidor, a fim de suspender

os serviços de telefonia móvel e repassado ao seu substituto.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13º -  É vedada a utilização de serviços incompatíveis com o caráter público da

despesa com telefonia, como os prestados pelos prefixos 0300 e afins, ressalvada a

utilização em objeto de serviço, devidamente autorizada pela Secretaria Municipal de

Administração e Recursos Humanos.

Art. 14º - O fornecimento de telefones móveis fica condicionado à disponibilidade do

número  de  linhas  e  ao  valor  global  do  contrato  celebrado  com a  prestadora  dos

serviços.

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72



5

Art. 15º -  Compete à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

zelar pelo controle e manutenção da telefonia, inclusive o acompanhamento de sua

adequada utilização, sem prejuízo da responsabilidade atribuída ao usuário.

Art.  16º  -  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Secretaria  Municipal  de

Administração e Recursos Humanos, conforme sua demanda.

 Art. 17º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua assinatura.

Santa Teresa – ES, 05 de dezembro de 2014
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ANEXO I 

RECOLHIMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICA POR MEIO DE DAM

No caso recolhimento de despesas Telefônicas particulares ou de ressarcimento do

valor  dos  aparelhos  fixos  ou  móveis  efetuados  através  de  DAM  (Documento  de

Arrecadação  Municipal),  a  guia  deverá  ser  preenchida  e  impressa  pelo  Setor  de

Tributação do Município em nome do servidor  responsável,  especificando o nº do

processo e a que se refere a despesa.  O servidor  protocolará o comprovante de

pagamento do referido DAM, encaminhando à Secretaria Municipal de Administração

e Recursos Humanos.

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS EM FOLHA DE

PAGAMENTO

 Eu,  _____________________________________________,  Cargo

____________________,  AUTORIZO o  desconto  do  valor  abaixo  discriminado,

referente  a  despesas  telefônicas  particulares  ou  de  ressarcimento  de  valor  de

aparelho fixo ou móvel em folha de pagamento do próximo mês.

R$__________ 

Referente ao(s) telefone(s): Nºs. 

Santa Teresa-ES, ____ de __________________ de ______.

_________________________________

Assinatura
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ANEXO II 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CAUTELA 

Pelo presente responsabilizo-me pela guarda e posse do bem relacionado (aparelho
telefônico  celular),  respondendo  perante  a  operadora  em  caso  de  furto,  roubo,
extravio ou semelhante, bem como pela má utilização ou qualquer dano causado ao
bem, comprometendo-me a ressarcir um aparelho igual ou de valor equivalente, na
ocorrência de qualquer dos eventos acima.

Comprometo-me, ainda, a utilizá-lo de forma estritamente funcional, no período em
que exercer cargo na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, obrigando-me a devolvê-
lo em perfeito estado de conservação em caso de exoneração, de missão ou a pedido
da autoridade responsável.

Nestes  termos,  e  após  conferir  e  achar  de  acordo,  declaro  que  recebi  o  bem
relacionado e que o mesmo encontra-se em perfeita condição de uso.

Local e data: _______________, _______/______/________ 

___________________________________
Nome do usuário

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Nº da linha: (   ) 
Marca: Modelo: 
Nº de série/IMEI: 
Acessórios: 

DEVOLUÇÃO

Atesto  que  o  aparelho  foi  devolvido  em  ______/______/______  nas  seguintes
condições: 

(  ) Em perfeito estado  (  ) Apresentando defeito  (  ) Faltando peças ou acessórios

Local e data: _______________, _______/______/________ 

___________________________________
Responsável pelo recebimento
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