DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

EXECUTIVO

Vitória (ES), Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2011
DECRETO Nº 540-S, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2011.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art.
91, in ciso I II , da Co nstitu ição
Estadual,
RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO, o Decreto
nº. 254-S de 31 de janeiro de 2011,
publicado em 1º de fevereiro de
2011, n a part e refere n t e à
CHARLANY GUARNIER.
Palácio Anchieta, em Vitória aos
23 dias de fevereiro de 2011, 190º
da I n depen dên cia, 123 º da
R epú blica e 477º do I n icio da
Co lo n ização
do
So lo
Espiritossantense
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
JOSÉ EDUARDO FARIA
DE AZEVEDO
Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos
KLINGER MARCOS
BARBOSA ALVES
Secretário de Estado da Educação
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DECRETO Nº 2691-R, DE 23 DE
FEVEREIRO DE 2011.
Est abel ece
no rm as
e
pro cedi m ent o s
so bre
a
ut i li zação
do
servi ço
de
t el ef o ni a m óvel no Po der
Executivo Estadual.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das
atribuições que lhe conferem o
inciso III do art. 91 da Constituição
Estadual, e;
CONSIDERANDO a publicação do
Decre t o n º 264 9-R , de 03 de
janeiro de 2011, que estabelece as
diretrizes e competências para
co n t i n u idade d o Pro gra ma de
Co ntro le e Eficiência do Gasto
Pú bl ico “Ma is co m Men o s”, n o
âmbito da Administração Pública
Est a du al Di ret a, A u t árqu i ca e
Fundacional;
CONSIDERANDO a publicação do
Decre t o n º 26 51-R de 04 de
janeiro de 2011, que dispõe acerca
do di agn ó st ico do n ú me ro de
veículos e linhas de telefonia móvel
sob a responsabilidade dos órgãos
e entidades do Poder Executivo
Estadual.

linha por servidor.
§ 2º Os valores que ultrapassarem
os limites previstos no Anexo Único
deste Decreto serão ressarcidos
aos cofres do Estado, por meio de
desconto em folha de pagamento
do servidor responsável pela linha,
respe it an do -s e
ao s
li mit es
permitidos para consignação em
folha, descon tado s a partir do
pagamento subseqüente à fatura
que excedeu o limite fixado neste
Decreto.
§3º N a A dmin ist r ação Dir et a,
caber á
ao s
G ru p o s
de
Admi n ist raçã o
en cami n h ar
men sa lmen t e à G erên ci a de
Paga men t o
de
Pesso a l
da
Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos – SEGER todos
os valores excedentes a serem
desco n t ado s do s u su ári o s de
telefones celulares conforme § 2º
deste artigo.
§
4º
N as
en t idade s
da
Administração Pública Indireta,
caberá aos setores competentes
pela elabo r ação da s fo lh a s de
paga men t o
p ro ceder
ao s
desco n t o s qu e excedere m ao s
valores previstos no Anexo Único
que integra o presente Decreto.
§ 5º Faculta-se ao Ordenador de
Despe sas de ca da En t ida de, a
possibilidade de estabelecer limites
inferiores aos valores estipulados
no Anexo Único, bem como realizar
bloqueios de linhas ou serviços,
por meio de Portaria.
Art. 2º Para o cumprimento dos
limites estabelecidos no Anexo
Único deste Decreto, os serviços
fat u rado s
p ela
emp resa
prest ado ra do s serviç o s de
telefonia móvel deverão somar-se
aos serviços de longa distância –
LD, originados de celular.
Parágrafo único – fica so b a
resp o n sabil idade d o fisca l do
contrato liberar exclusivamente
(a)s o perado r a(s) de lo n ga
dist ân cia co m a(s) qu al (is) o
Governo mantém contrato, por
meio dos sistemas da gestão da
fo rn e cedo ra do s serviç o s de
telefonia móvel e fixa.
Art. 3º Não se aplicam às linhas
de celulares de uso exclusivo da
Secre t aria da Casa Mil it ar,
excluindo-se as linhas da área
administrativa, os limites fixados
no Anexo Único deste Decreto.

Art. 1º Ficam fixados, conforme
Anexo Único, os limites a serem
pagos pelo erário estadual em
relação às contas de telefones
celulares referentes à transmissão
de voz, do Governo do Estado, em
uso no Serviço Público Estadual.

A rt .
4º
Os
Órgão s
da
Admi n ist raç ão Pú bl ica Dir et a,
Autárquica e Fundacional poderão
co n t rat ar
os
serviço s
de
transmissão de dados, por meio de
placa PCMCIA ou PDA’s (Internet
Móvel em Banda Larga), cujos
limit es de u t i lização serão
fat u r ado s sepa radamen t e das
contas referentes ao serviço de
transmissão de voz.

§ 1º Os limites fixados no Anexo
Único deste Decreto são definidos
por cargo, restringido-se a uma

Parágrafo único. Os servidores
que, por necessidade devidamente
ju st ificada e au t o rizada pelo

RESOLVE:

Orde n ado r
de
Despe sas,
necessitarem de aparelhos com a
facilidade de transmissão de dados,
poderão fazer opção pelo modelo
in t e grado d e vo z e de da do s,
servi ço qu e n ão dever á ser
somado aos limites constantes do
Anexo Único.

fiscal do contrato deverá efetuar
imediatamente o bloqueio da linha
e do aparelho em até 24 (vinte e
qu at ro ) h o r as, e s o licit a r ao
servidor usuário que providencie
o Boletim de Ocorrência, que será
co n siderado para aplicação do
disposto neste artigo.

Art. 5º Os pedidos de linhas novas
à SEGER deverão ser realizados
via Sistema de Telefonia e deverão
ter, obrigatoriamente, a aprovação
do Or den ado r d e Despes as do
respectivo Órgão.

§ 4º 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 servidor as despesas
de aquisição de um novo aparelho.

Parágrafo único.
troca de aparelhos
dado s e dado s ,
reali zado s
vi a
Telefonia.

§ 5º Em caso de danificação do
aparelho por mau uso, confirmado por
laudo técnico, ou destruição, o fiscal
do contrato deverá efetuar o bloqueio
da linha em até 24 (vinte e quatro)
horas, ficando sob a responsabilidade
do servidor as despesas de aquisição
de um novo aparelho.

Os pedidos de
de voz, voz e
deverã o ser
Sist em a
de

A rt .
6º
Ficará
so b
a
responsabilidade dos fiscais de
contrato a atualização de dados
dos servidores detentores de linhas
mó vei s
nos
sis t emas
disponibilizados pela SEGER e pela
operadora de telefonia móvel.
Art. 7º O Governo do Estado do
Espír it o San t o exime- se do
pagam en t o das fat u ras n o s
períodos em que os usuários das
linhas celulares estiverem em gozo
de férias, cabendo ao servidor o
paga men t o
pe las
liga çõ es
eventualmente originadas nesse
período.
§ 1º Excetuam-se no exposto do
caput deste artigo os servidores
expressamente autorizados pelo
Orde n ado r de Despesa s do
respectivo Órgão, bem como os
Secretários e Subsecretários de
Estado, Diretores Presidentes e
Equivalentes.
Art. 8º Nos casos de exoneração,
demissão, ou extinção do cargo ou
transferência, remanejamento,
cessão do servidor, fica estabelecido
o prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas para devolução do respectivo
aparelho, com seus acessórios, ao
Fiscal do Contrato, que bloqueará a
linha imediatamente.
Parágraf o
Úni co .
Se rá
respo n sabiliza do
o
ser vido r
usuário que não cumprir o prazo
estabelecido no caput, cabendo ao
Fiscal do Contrato proceder ao
bloqueio da linha.
Art. 9º As trocas de aparelhos darse-ão somente após 12 (doze)
meses de uso, contados a partir
da data de entrega pela SEGER,
com exceção nos casos de defeito,
furto, roubo ou destruição.
§ 1º Em caso de troca, deverá ser
pro v iden cia da pel o Fisca l do
Contrato a devolução do respectivo
aparelho, com seus acessórios, à
SEGER.
§ 2º Em caso de defeit o de
fabr icação ,
deverá
ser
apresentado laudo técnico emitido
pela assistência técnica.
§ 3º Em caso de furto ou roubo, o

Art. 10 Os fiscais do contrato de
telefonia móvel deverão comunicar à
SEGER, sempre que solicitado, todas
as informações de alterações de
titularidade e de números das linhas,
bem como suas movimentações.
A rt . 11. Fica m pro ibid as as
transferências de linhas de outros
planos para o plano do Governo.
Art. 12. Fica estabelecido o Portal
da Telefonia, sob a gerência da
SEG ER ,
co mo
can al
de
co mu nicação para os assu nt os
inerentes às despesas de telefonia.
Art. 13. Os casos omissos deverão
ser encaminhados à SEGER para
apreciação.
A rt . 14. Fica m revo gad o s o s
decret os nº 1265-R, de 30 de
dezembro de 2003, nº 1482-R, de
18 de abril de 2005 e nº 1675-R,
de 25 de maio de 2006.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 23
dias de fevereiro de 2011, 190° da
Independência, 123° da República
e 477° do Início da Colonização do
Solo Espiritossantense.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
JOSÉ EDUARDO FARIA
DE AZEVEDO
Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos
ANEXO ÚNICO

Secretários de Estado e
Diretores-Presidentes das
Entidades da Administração
Pública Indireta
Subsecretários de Estado e
demais
Diretores
das
Entidades da Administração
Pública Indireta
Gerentes,
Subgerentes,
Coordenadores,
Superintendentes,
Assessores
Especiais,
Chefes de Gabinete e
Chefes de Grupo (GA,
GARH, GFS e GPO)
Demais Cargos

270,00

180,00

130,00

50,00

