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Aprovação: 
 

___________________________________________ 
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos 

Servidores do Município da Serra - IPS 

___________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Controlador Geral do 

Município 
  

 
1. Finalidade: 

Estabelecer critérios e procedimentos básicos para uso de Telefonia Móvel. 

 

2. Abrangência: 

Servidores autorizados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra – IPS. 

3. Base Legal e Regulamentar: 
 

Constituição Federal  

Lei Orgânica do Município da Serra  

Lei Municipal nº 2818/2005 

Lei complementar n° 101/2000 (LRF)  
Resolução nº 227/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
 
4. Conceitos: 
 

Comodato – é o empréstimo gratuito na utilização da telefonia móvel, sendo de uso restrito aos usuários 

autorizados, que por força de suas atribuições, necessitam deste recurso para realização de suas atividades 

laborais. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 

Compete ao Departamento Administrativo acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento.  

Compete à Controladoria Geral do Município - CGM prestar apoio técnico e avaliar a eficiência dos 

procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento. 

 

6. Procedimentos: 

 

6.1. Da utilização de telefonia móvel: 
 
6.1.1. A utilização da telefonia móvel deste instituto é de uso restrito aos usuários autorizados que, por força 

de suas atribuições, necessitam deste recurso para realização de suas atividades laborais. 
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6.1.2. O usuário da telefonia móvel receberá equipamento e acessórios, de propriedade do IPS ou sob o 

regime de comodato com prestadora de serviço de telefonia móvel, mediante assinatura de Termo de 

Responsabilidade, emitido pelo Departamento Administrativo, que: 

6.1.2.1. Encaminhará mensalmente ao Diretor Presidente todos os valores excedentes apurados pelo 

Fiscal do Contrato para serem descontados dos usuários de telefones celulares; 

6.1.2.2. Atualizará os dados dos usuários detentores de linhas móveis nos sistemas disponibilizados pelo 

IPS e pela operadora de telefonia móvel; 

6.1.2.3. Disponibilizará Planilha de Tipo Serviços e Valores, para utilização da telefonia móvel pelos 

Diretores, nos termos do contrato em vigência. 

6.1.3. A utilização da telefonia móvel somente dar-se-á quando não houver possibilidade de contato por 

outros meios de comunicação que não possuem custo adicional, como e-mail e serviços de mensagem pela 

internet. 

6.1.4.  É vedada a transferência de uso do aparelho celular a terceiros, sendo atribuído ao responsável o 

ônus sobre danos causados por uso inadequado do aparelho.  

6.1.5. Os usuários da telefonia móvel autorizados a utilizar o serviço de telefonia móvel, terão, dentre outras 

as seguintes responsabilidades: 

6.1.5.1. Responder pela utilização, guarda e conservação dos telefones celulares e acessórios e por 

irregularidades, decorrentes de uso em desacordo com esta norma; 

6.1.5.2. Assinar o Termo de Responsabilidade mediante a entrega do telefone celular pelo Departamento 

Administrativo; 

6.1.5.3. Encaminhar, imediatamente, ao Departamento Administrativo, comunicação sobre extravio, dano, 

furto e roubo do telefone celular, e, quando for o caso, já instruída com cópia do Boletim de Ocorrência 

(BO) fornecido por autoridade policial; 

6.1.5.4. Utilizar adequadamente os equipamentos e acessórios conforme recomendações e especificações 

do fabricante; 

6.1.5.5. Responder por despesas com a aquisição de um novo aparelho em caso de danificação do 

aparelho por mau uso, confirmado por laudo técnico; 

6.1.5.6. Emitir relatório justificando o descumprimento do limite de gasto mensal abaixo estipulado no 

contrato e encaminhar ao Fiscal do Contrato; 

6.1.5.7. Atestar a nota fiscal juntamente com o Fiscal do Contrato; 

6.1.5.8. Caso não se adapte ao uso da linha móvel deverá entregar o aparelho e seus acessórios ao 

Departamento Administrativo, assinando Termo de Devolução; 

6.1.5.9. Devolver no caso de exoneração, o respectivo aparelho e seus acessórios, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas ao fiscal do contrato, que bloqueará a linha imediatamente; 

6.1.5.10. Responder pelo descumprimento do prazo acima estabelecido, cabendo ao fiscal do contrato 

proceder ao bloqueio da linha. 

6.1.6. As despesas decorrentes de ligações de longa distância – DDD e DDI realizadas pelos serviços de 

telefonia móvel celular, que não sejam de interesse do IPS, deverão ser ressarcidas pelos usuários.   

6.1.7. Os aparelhos de telefonia celular, alocados neste Instituto devem atender obrigatoriamente ao princípio 

da economicidade, observando-se: 

I – O estrito interesse do IPS; 

II – O zelo pelo uso econômico dos equipamentos; 

III – A racionalização do uso dos equipamentos evitando utilização prolongada e/ou desnecessárias. 

6.1.8. É vedada a utilização dos serviços de telefonia móvel para receber ligações a cobrar, disque amizade, 

vídeos, envio de fotos, torpedos e outros serviços das mesmas características que não sejam de interesse do 

IPS. 

6.1.9. Os serviços de telefonia móvel serão rateados mensalmente em conformidade a quantidade de linhas 

disponíveis, nos termos do contrato em vigência, disponibilizada pelo Departamento Administrativo. 

6.1.10. Fica fixado o limite de uso, nos termos do contrato em vigência, disponibilizada pelo Departamento 

Administrativo. 

6.1.11. Caso os valores ultrapassarem os limites fixados no contrato em vigência, será notificado o agente 

que deu causa para manifestação, em sua reincidência, serão ressarcidos, por meio de desconto em folha de 

pagamento do usuário responsável pela linha, respeitando os limites permitidos para consignação em folha, 

descontados a partir do pagamento subsequente à fatura que excedeu o limite. 
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6.1.12. Dentro do valor estabelecido como limite de consumo estará incluso todos os tipos de serviços 

contratados. 

6.1.13. As trocas de aparelhos dar-se-ão somente após 12 (doze) meses de uso, contados a partir da data de 

entrega pelo Departamento Administrativo, com exceção nos casos de defeito, furto, roubo ou destruição. 

6.1.13.1.  Em caso de troca por defeito de fabricação, deverá ser providenciada pelo Fiscal do Contrato a 

devolução do respectivo aparelho, com seus acessórios à Prestadora de Serviço de Telefonia Móvel; 

6.1.13.2. Em caso de furto ou roubo, o fiscal do contrato deverá providenciar imediatamente o bloqueio da 

linha e do aparelho em até 24 (vinte e quatro) horas, e solicitar ao usuário que providencie o Boletim de 

Ocorrência; 

6.1.13.3. Em caso de perda, o fiscal do contrato deverá efetuar o bloqueio da linha e do aparelho em até 

24 (vinte e quatro) horas, ficando sob a responsabilidade do usuário as despesas de aquisição de um novo 

aparelho. 

6.1.14. Compete ao Fiscal do Contrato: 

6.1.14.1.  A conferência mensal dos valores de tarifas praticadas pela operadora e contestar as contas em 

desacordo; 

6.1.14.2. Encaminhar mensalmente ao Departamento Administrativo as faturas com valores excedentes ao 

limite estipulado no contrato vigente, conforme planilha disponibilizada pelo Departamento Administrativo, 

a serem descontados dos usuários de telefonia móvel; 

6.1.14.3. Havendo ocorrência de excesso de consumo estimado mensalmente, o fiscal do contrato deverá 

encaminhar o relatório para o Diretor Presidente para ciência, e se for o caso, tomar providências quanto à 

adequação ao limite de gastos; 

6.1.14.4. Atestar a nota fiscal do consumo mensal; 

6.1.14.5. Atualizar os dados dos usuários das linhas móveis existentes no IPS; 

6.1.14.6. Proceder ao bloqueio da linha, em caso de exoneração do usuário de telefonia móvel, extravio, 

dano, furto e roubo.  

 

7. Considerações Finais         

   

7.1. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo 

Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas. 

  

7.2. A inobservância desta Norma de Procedimento constitui omissão de dever funcional e será punida na 

forma prevista em Lei. 

 

7.3. Aplica-se, aos instrumentos regulamentados por esta Norma de Procedimento as demais legislações 

pertinentes. 

 

7.4. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade de 

Controle Interno do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra (IPS).  

 

 7.5. A presente Norma de Procedimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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