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Senhor Gerente de Auditoria de Contas Públicas, 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 

Atendendo à sua solicitação, apresentamos Informação,  albergada no estatuído 
pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seus arts. nºs. 70 e 74; 
Constituição do Estado de Santa Catarina, arts. nºs. 58 e 62; Lei Complementar nº 284, de 
28/02/2005, art. 55, 130 e seguintes, bem como pelos Decretos nº 425, de 17/09/1999 e nº 
3.372, de 1º/08/2000, com o intuito de apresentar de forma sintetizada e objetiva 
orientações pontuais sobre as despesas com telefonia celular realizadas no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Estatais Dependentes do 
Poder Executivo do Estado de Santa Catarina. 

 
A presente informação  deu-se sob forma de amostra, com a escolha 10 (dez) 

Órgãos/Entidades selecionados aleatoriamente. Os Órgãos/Entidades selecionados foram 
os seguintes: SEF, SEA, SES, SED, SPG, SAR, FCC, DETER, SANTUR e EPAGRI.  

 
Considerando o caráter preventivo e orientador do presente labor, tendo por foco 

exclusivamente a realização de despesas realizadas com telefonia celular, os nomes dos 
Órgãos/Entidades serão resguardados e as análises nas despesas destes serão citadas 
apenas exemplificativamente, para melhor ilustrar as situações irregulares ou 
incompatíveis relatadas.      

 
Haja vista as situações de irregularidades ou inconformidades mostrarem-se 

recorrentes em todos os Órgãos/Entidades analisados, deverá o Ordenador Primário do 
Órgão/Entidade destinatário desta informação  identificar todas as situações análogas e 
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adotar os procedimentos de correção, responsabilização e ressarcimento dos prejuízos por 
ela recomendados.   

 
Foram realizadas diligências no sistema informatizado do Centro de Informática e 

Automação do Estado de Santa Catarina S. A. – CIASC e nas faturas de telefonia celular 
encaminhadas pelos Órgãos/Entidades, objetivando aferir o caráter público das despesas 
realizadas, a legalidade na contratação dos serviços, a orientação sobre o uso adequado 
do serviço de telefonia celular no âmbito do órgão, bem como o bom e regular emprego 
dos recursos públicos. 

 
As situações irregulares, inconformes ou, ainda, orientadoras que passam a ser 

suscitadas são meramente exemplificativas, sendo que possíveis irregularidades ou 
inconformidades poderão ser encontradas fora do campo de abrangência desta 
informação , haja vista a mesma se dar sob forma de amostra e restrita às faturas em 
questão. 
 
2 – RESULTADOS DOS EXAMES ESPECÍFICOS 
 

Analisando as faturas de telefonia celular referentes aos meses de 
setembro/outubro de 2006, de responsabilidade dos Órgãos/Entidades objetos de amostra, 
confrontado com a relação de usuários fornecida e com os dados disponibilizados pelo 
sistema informatizado SOF e, ainda, com os respectivos empenhos das despesas 
efetuadas com este serviço, temos o seguinte a informar: 
 
2.1 – Despesas de Telefonia Efetuada sem Prévio Pro cesso Licitatório 
 

Verificou-se, com base nos empenhos, que não foi realizado o devido processo 
licitatório para contratação desta modalidade de telefonia, visando à obtenção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública, em descumprimento aos comandos 
insculpidos nos arts. 37, XXI, da Constituição Federal e 1° e 2° da Lei Federal nº 8.666/93. 

A telefonia celular é um mercado extremamente dinâmico e competitivo, contando 
atualmente com tarifas declinantes. A par disso, convivem tecnologias diferentes: CDMA e 
GSM, cada qual com suas vantagens e desvantagens, devendo ser considerada, ainda, a 
área de cobertura da operadora, requisito imprescindível ao Órgão/Entidade contratante. 

Em 1997 e anos subseqüentes, a contratação da operadora TIM pela administração 
pública catarinense era o caminho natural ante a inexistência de concorrentes. Em 2001, já 
havia outra operadora no mercado, a Global, porém com área de abrangência limitada e 
com tecnologia CDMA, tecnologia esta incompatível com os aparelhos utilizados pelo 
Governo do Estado, que eram oferecidos pela TIM e utilizavam tecnologia TDMA, 
justificando, até então, a inexigibilidade de licitação.  

Ocorre que, em face do avanço tecnológico, além da clonagem de linhas e furtos de 
aparelhos celulares, a TIM optou pela tecnologia GSM. Esta tecnologia segue o mesmo 
padrão adotado pelas operadoras CLARO e BRASIL TELECOM. A operadora VIVO, 
antiga Global, ainda permanece com tecnologia CDMA, ou seja, seus aparelhos móveis 
continuam incompatíveis com os das demais operadoras. 
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Desta forma, deve a Administração Pública estabelecer condições de competição 
entre as operadoras de telefonia móvel, haja vista a existência de mais duas empresas 
com padrão GSM e uma empresa com tecnologia CDMA no mercado catarinense, aptas a 
prestar o mesmo serviço que a TIM, e com a mesma área de abrangência. Preenchidas 
tais condições de competição, a licitação se impõe, pois a Administração Pública tem a 
obrigação de selecionar a proposta mais vantajosa, isto é, aquela que atenda ao interesse 
público, compatibilizando os requisitos preço e qualidade dos serviços oferecidos. 

A Administração Pública deve atentar, também, ao fornecimento de estações 
móveis celulares pelas operadoras, haja vista que tal fornecimento não deve onerar os 
cofres públicos, sendo relevante o fato de que o Estado contrata a prestação do serviço 
de telefonia celular e não o fornecimento de aparel hos . Destarte, pode e deve o edital 
de licitação, quando esta ocorrer, conter disposições prevendo a cessão gratuita de 
aparelhos celulares, bem como a não cobrança de taxas, a título de habilitação. 

A título de orientação, no âmbito Federal, a contratação de serviços de telefonia 
móvel está disciplinada na Portaria Normativa nº 01/2002, expedida pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que preconiza em seu artigo 2º:   

Art. 2º A contratação da prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, do Serviço 
Móvel Celular - SMC , do Serviço Móvel Pessoal - SMP , do Serviço Móvel Especial - SME e de 
Chamada Franqueada do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 0800 obedecerá às 
disposições da Lei nº 8.666 , de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, do Decreto nº 3.697, de 21 de dezembro de 2000, 
da Portaria nº 216 de 18 de setembro de 1991, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, da 
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, do Plano Geral de Outorgas - PGO, aprovado pelo Decreto 
nº 2.534 de 2 de abril de 1998, do Regulamento do Serviço Móvel Celular - SMC, aprovado pelo 
Decreto nº 2.056, de 4 de novembro de 1996, do Regulamento de Serviço Móvel Pessoal - SMP, 
aprovado pela Resolução ANATEL nº 245, de 8 de dezembro de 2000, do Regulamento do 
Serviço Móvel Especial - SME, aprovado pela Resolução nº 221, de 27 de abril de 2000, do 
Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, aprovado pela Resolução ANATEL 
nº 85 de 30 de dezembro de 1998, Norma nº 004, de 20 de dezembro de 1994 aprovado pela 
Portaria nº 1.137, de 20 de dezembro de 1994, do Ministério das Comunicações e demais 
normas estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL. (grifos nossos) 

O artigo 4º desta mesma portaria estabelece o tipo de licitação, caso seja viável: 

Art. 4º A contratação de prestação do STFC, do SMC , do SMP, SME e do STFC 0800 será 
realizada, quando possível a competição entre as prestadoras, mediante certame licitatório, 
adotando-se como critério de julgamento das propostas o tipo menor preço , para os valores 
cobrados para a prestação do serviço. (grifos nossos) 

Quanto à necessidade de licitação dos serviços de telefonia, o Tribunal de Contas 
do Estado de Santa Catarina já decidiu em 18 de março de 2002, em caráter normativo , 
no Processo n° CON-01/01427891, convertendo-se no Prejulgado 1116, o seguinte: 

 
“Com a privatização dos serviços de telecomunicações e a conseqüente abertura de mercado 
passa a ser necessária a licitação para a contratação e utilização destes serviços, salvo se na 
localidade houver inviabilidade de competição, hipótese onde poderá a Administração utilizar-se 
do instituto da Inexigibilidade de Licitação previsto no art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, 
observadas as exigências do art. 26 do mesmo diploma legal.” 
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No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado também vem assinalando 
prazo para que a Secretaria de Estado da Administração providencie o certame licitatório 
dos serviços de telefonia móvel e fixa, conforme decisões nºs 2528/2004 e 1127/2006, 
exaradas no processo nº. AOR - 03/06421321. 
 

Em conformidade com o estatuído no art. 117 do Decreto 4.777 de 11/10/06 e, 
consectariamente, visando evitar futuras restrições ou penalidades apontadas pelos 
controles interno e externo, recomendamos aos ordenadores primários de todos os 
Órgãos/Entidades que instem formalmente à  SEA  para que esta realize o necessário 
processo licitatório dos serviços de telefonia móvel ou, alternativamente, conceda 
permissão/autorização para que o  Órgão/Entidade se encarregue, ele próprio, em realizar 
tal procedimento de licitação. 

 
Na solicitação formal à SEA devem constar as especificidades do Órgão/Entidade, 

tais como o quantitativo de linhas/aparelhos celulares necessários, bem como relação dos 
servidores habilitados e seus respectivos cargos, além de outras informações julgadas 
pertinentes. 

 
2.2  – Necessidade de Edição de Normas no Âmbito do  Órgão/Entidade, Disciplinando 
o Uso de Telefones Celulares 
 

Após verificação das faturas disponibilizadas e contatados os Órgãos/Entidades 
em análise, observamos que não foi editado qualquer instrumento normativo disciplinando 
o uso dos aparelhos telefônicos por seus servidores habilitados 

 O Tribunal de Contas do Estado já pacificou o entendimento de que se faz 
necessário que o Órgão/Entidade elabore norma sobre a matéria, fixando os limites de 
concessão e controle rigoroso do uso, com vistas a garantir que a utilização se dê 
exclusivamente a serviço, evitando utilização prolongada e/ou desnecessária, visando 
maximizar a eficiência e racionalizar os custos, eliminando, assim, possíveis desperdícios. 

 Neste sentido, o Prejulgado 905 estabeleceu em caráter normativo que: 
 

“A aquisição de aparelhos telefônicos celulares por autarquia, para serem utilizados por 
servidores em serviço, está na esfera do poder discricionário do Administrador Público, devendo, 
contudo, ser realizado o devido processo licitatório, em obediência aos comandos insculpidos 
nos arts. 37, XXI , da ConstituiçãoFederal, e 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, ressalvados as 
hipóteses de dispensa, legalmente previstas, devendo o órgão editar instrumento normativo 
a respeito do assunto, disciplinando o uso dos equi pamentos por parte de seus 
servidores ”. (grifo nosso)  

 
Portanto, deve o Ordenador Primário sob pena de responsabilidade solidária, editar 

norma para, no âmbito do Órgão/Entidade de sua competência, disciplinar a utilização 
adequada e racional do serviço de telefonia móvel por seus servidores, enfatizando que o 
mau uso ou o uso incompatível, geram gastos que não se coadunam com o caráter público 
da despesa. 

 
Com o propósito em colaborar com a confecção deste instrumento normativo, cuja 

elaboração compete ao ordenador primário do Órgão/Entidade, sugerimos a inclusão dos 
procedimentos abaixo, que entendemos ser imprescindíveis: 
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 Orientações ao servidor usuário de celular: 
 

1 É expressamente proibido o recebimento de chamadas telefônicas a cobrar, independente 
da origem e do usuário; 

 
2 São expressamente proibidas as chamadas telefônicas para os serviços especiais tarifados 

oferecidos pelas concessionárias de serviço ou empresas especializadas, codificados sob 
prefixos 0900, 0300, 102, 134, 130, entre outros similares; 

 
3 É expressamente proibida a utilização dos serviços oferecidos pelas operadoras e 

incompatíveis com o caráter público da despesa com telefonia móvel, como: Wap, GRPS 
EDGE, Fotomensagens, Torpedos, Blah!, Chats e outros similares; 

 
4 É vedada a transmissão de telegrama fonado, através de telefones celulares, ressalvados 

aqueles realizados em função do serviço público, devidamente autorizados e registrados 
pelo superior hierárquico; 

 
5 Os serviços de telefonia móvel pessoal deverão ser utilizados no estrito interesse da 

Administração Pública Estadual, cabendo aos respectivos usuários: 
 

I – Evitar a utilização desnecessária ou prolongada; 
 

II – Utilizar, ao realizar ligações locais, nacionais ou internacionais, a alternativa  de 
menor custo disponível ou que resulte em vantagens oferecidas pela operadora. 

 
6 As despesas decorrentes de ligações realizadas em caráter particular ou que não se 

comprove como realizada em serviço ou em decorrência deste, bem como as ligações e 
serviços proibidos, deverão ser ressarcidos pelos respectivos usuários aos cofres públicos; 

 
7 A concessão de direito de uso da linha móvel celular é condicionada à prévia autorização, 

por parte do usuário, de desconto em folha de pagamento dos valores efetuados em 
ligações de caráter particular ou estranhas ao uso regular do celular, quando estes valores 
não forem ressarcidos por via de depósito bancário; 

 
8 Os aparelhos e demais acessórios de comunicação, que integram os serviços de telefonia 

celular, são objeto de controle em sistema patrimonial, cuja responsabilidade pelo uso e 
guarda será atribuída ao usuário no ato da entrega, mediante assinatura do Termo de 
Responsabilidade previsto no item 2.9 da Instrução Normativa n.º 
001/2002/SEA/DIPA, de 10/04/2002. 

 
a) Cópia do Termo de Responsabilidade tratado no caput deverá ser encaminhada para a 
contabilidade para fins de registro e controle em contas de compensação de acordo com o 
§ 3º do art. 6º do Decreto nº 3.274, de 29 de junho de 2005, ficando os mesmos à 
disposição do controle interno; 

 
b) Ocorrendo descontinuidade no vínculo estatutário ou contratual, os aparelhos e demais 
acessórios de comunicação tratados no caput deverão ser imediatamente devolvidos, sob 
pena de ressarcimento dos custos dos mesmos, providenciando-se a baixa da 
responsabilidade; 

. 
c) As ligações e os serviços utilizados após o desligamento do serviço público estadual 
serão considerados de caráter particular, devendo ser ressarcidos pelo usuário. 
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2.3 – Incidência de ICMS nas Faturas de Telefonia C elular dos Órgãos/Entidades da 
Administração Direta, Autarquias e Fundações Mantid as pelo Poder Executivo 
Estadual  
 

Constatamos que os Órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações 
mantidas pelo poder público estadual que se utilizam dos serviços de telefonia, estão 
recebendo e liquidando (certifico) as faturas telefônicas com destaque do ICMS - Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, contrariando o inciso II do 
art. 6º do ANEXO 2 do Regulamento do ICMS/SC, que estabelece: 

Art. 6º São isentas  as prestações de serviços de telecomunicações: 

(...) 

II - utilizadas por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, 
mantidas pelo poder público estadual, devendo o benefício ser transferido aos beneficiários, 
mediante redução do valor da prestação, em montante correspondente ao imposto dispensado 
(Convênio ICMS 24/03).(grifo nosso) 

Verifica-se, dessa forma, que os serviços de telecomunicações utilizados por pelos 
Órgãos/Entidades (não se aplica às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) 
são contemplados com o instituto da isenção tributária, ou seja, não há cobrança do ICMS 
nas faturas telefônicas.  Ressalta-se, todavia, que o benefício deve ser transferido ao 
Órgão/Entidade, mediante redução do valor da prestação, em montante correspondente ao 
imposto dispensado. Observamos que algumas faturas, geralmente as da Operadora Brasil 
Telecom, trazem embutido nos preços o valor do ICMS. Citamos algumas faturas 
analisadas, conforme segue: 
 
Órgão “A” 

Fatura Vencimento Total (com ICMS)  ICMS Total (sem ICMS)
610.000.050.839 4/10/06 742,77                    185,84            556,93                
611.000.051.692 4/11/06 623,83                    155,95            467,88                

1.366,60                 341,79            1.024,81             totais .....................................
 
Órgão “B” 

Fatura Vencimento Total (com ICMS)  ICMS Total (sem ICMS)
609.000.044.766 27/09/06 1.347,52                 336,90            1.010,62             
610.000.045.247 27/10/06 1.848,38                 462,10            1.386,28             

3.195,90                 799,00            2.396,90             totais .....................................  
 
Cabe, portanto, ao responsável pela telefonia celular do Órgão/Entidade, solicitar 

formalmente ao Consultor da operadora que esteja incluindo o ICMS no valor da fatura, a 
isenção do referido tributo nas próximas faturas telefônicas e a respectiva redução do 
montante do imposto dispensado no valor dos serviços mensais e nas ligações telefônicas. 

 
2.4 – Manutenção de Linhas Telefônicas sem Utilizaç ão 
 

Confrontando as faturas telefônicas analisadas, constatamos em todos os 
Órgãos/Entidades a existência de linhas telefônicas sem utilização, afrontando ao princípio 
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da eficiência insculpido no art. 37, caput, e infringindo ao princípio da economicidade, 
previsto no art. 70, ambos da Constituição Federal, conforme segue: 

 
Órgão “A” 

fatura Nº linhas sem uso mensalidade (R$) gasto mensal (R$)
610.000.050.839 6 1 9,9 9,9

86.996.493 10 5 13,1 65,5
76235490 46 5 12,41 62,05
TOTAIS 62 11 137,45   

 
Entidade “B”  

fatura Nº linhas sem uso mensalidade (R$) gasto mensal (R$)
81.339.898 35 24 16,54 396,96

TOTAIS 35 24 16,54 396,96  
 
Órgão “C” 

fatura Nº linhas sem uso mensalidade (R$) gasto mensal (R$)
81.322.848 43 12 12,41 148,92
81.405.791 1 1 46,65 46,65

052.633/10/2006 94 22 12,22 268,84
TOTAIS 138 35 464,41  

 
Analisando somente os três Órgãos/Entidades  retrocitados, observamos um 

prejuízo anual projetado com pagamentos de mensalidades de celulares sem utilização na 
ordem de R$ 11.985,84. 

 
Desta forma, após confirmada a existência no Órgão/Entidade de linhas 

telefônicas sem utilização, deverá o responsável pela telefonia celular contatar 
formalmente a operadora, solicitando o desligamento das linhas sem uso ou uso ínfimo, 
devolução dos aparelhos celulares (no caso de comodato) e baixa no respectivo sistema, 
com o objetivo de maximizar a eficiência e eficácia no trato com o dinheiro público, 
reduzindo custos e eliminando desperdícios.  Deverá ainda, providenciar a rescisão do 
contrato de prestação de serviços, evitando cobranças indevidas de mensalidades. 
 
2.5 - Controle dos Aparelhos Celulares adquiridos p ela Administração Direta, 
Autárquica, Fundacional e Empresas Estatais Depende ntes 
 

Constatamos em algumas faturas analisadas, valores correspondentes à 
aquisição parcelada de aparelhos celulares da TIM. 

 
Em contato com o Sr. José Ricardo Deeke, consultor corporativo da TIM celular da 

Grande Florianópolis, o mesmo nos informou que esta operação decorre de contrato de 
venda conhecido como cashback, no qual o cliente paga pela aquisição do aparelho em 
parcelas e, na fatura, o débito da prestação é compensado simultaneamente com um 
crédito no mesmo valor.   

 
Apesar da aquisição do aparelho resultar em custo zero, trata-se de venda, ou 

seja, contrariamente ao comodato, em que a operadora apenas cede gratuitamente o uso 
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do aparelho por determinado tempo, no cashback o Órgão/Entidade passa a ser o 
proprietário do mesmo. Torna-se mister então, que se proceda ao registro (tombamento) e 
controle destes aparelhos em sistema próprio de patrimônio.  

 
Identificamos a aquisição de aparelhos celulares com linhas, já dispondo o 

Órgão/Entidade de várias linhas supérfluas com aparelhos. Esta aquisição nos faz 
presumir, salvo melhor juízo, uma operação “mascarada” de troca de aparelhos antigos 
por modelos novos. Se for o caso, deve esta prática ser condenada pelo Ordenador 
Primário do centro de custo, haja vista que os aparelhos antigos permanecerão ativos, ou 
seja, com as mensalidades sendo pagas até o término do contrato de comodato (mínimo 
12 meses) ou da compra (18 a 24 meses), acarretando prejuízo considerável ao erário.  

 
2.6 – Existência de Ligações e Serviços Incompatíve is nas Faturas Telefônicas 
 

Constatamos a existência de ligações telefônicas e serviços incompatíveis com a 
administração pública, vedadas pelos incisos I a IV, do art. 5º da Ordem de Serviço 
Conjunta DIOR, DAFI, DCOG E DIAG nº 003, de 09/03/1998, conforme segue: 

 
“Art. 5º Somente as despesas com telefonia compatíveis com o serviço público serão aceitas 
como despesa pública. 
§ 1º  Não serão aceitos como despesa pública os valores das faturas telefônicas relativos a: 
I- serviços de terceiros de qualquer natureza ; 
II - ligações telefônicas e serviços incompatíveis  com a administração pública; 
III - ligações telefônicas internacionais não justificada s; 
IV - ligações telefônicas de caráter particular , em especial as ligações interurbanas e ligações 
para telefones celulares.” (grifos nosso) 
 

A mesma Ordem de Serviço Conjunta, em seu art. 5º, § 2º, traz normas a serem 
observadas no âmbito de cada Órgão ou Entidade, no que se refere a esta modalidade de 
despesa: 

“§ 2º No âmbito de cada órgão/entidade, caberá  à respectiva Diretoria Administrativa e 
Financeira:  
I - ...; 
II - a impugnação de valores não aceitos como despesa pública e a determinação de 
indenização dos respectivos valores;  
III - o controle das indenizações de valores não aceitos como despesa pública ; 
IV - o lançamento em responsabilidade dos valores devidos indenizados ou não.” (grifos nosso) 

 
Procedendo-se superficial análise das faturas disponibilizadas pelos 

Órgãos/Entidades, constatou-se de imediato um número exacerbado de ligações efetuadas 
em horários flagrantemente fora da atividade laboral do servidor. Tais ligações, 
presumivelmente particulares, merecem ser objeto de especial atenção do ordenador da 
despesa do Órgão/Entidade, no sentido de apurar junto aos servidores responsáveis a 
comprovação do caráter público destas ligações. Caso não o comprovem, caberá aos 
servidores responsáveis o ressarcimento destas ligações e de outras realizadas com 
idêntico caráter (particular).  A título ilustrativo, selecionamos alguns exemplos:  

 
a) O usuário do celular de nº 48 9960-XXXX efetuou, somente no mês de outubro - 

fatura nº 81416512 – gasto com ligações de longa distância na ordem de R$ 1.272,54, sem 
contar com os 552 minutos utilizados na franquia. Há de se destacar o tempo excessivo do 
servidor ao falar no celular, bem como as ligações ocorridas em horários incompatíveis: 
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Telefone 48 9960-XXXX    
Destino Dia Hora Duração Fatura 

48 XXXX 1573 03/09/06 21:57 18m30s 81416512 
48 XXXX 1573 06/09/06 23:20 25m06s 81416512 
48 XXXX 1573 08/09/06 22:20 14m48s 81416512 
48 XXXX 1573 14/09/06 00:29 26m54s 81416512 
48 XXXX 1573 14/09/06 22:57 14m24s 81416512 
48 XXXX 1573 14/09/06 23:40 03m36s 81416512 
48 XXXX 1573 14/09/06 23:45 06m18s 81416512 
47 XXXX 5590 29/09/06 16:39 49m12s 81416512 
65 XXXX 5206 19/09/06 00:24 53m42s 81416512 

 
 
b) Com relação aos celulares nº 48 9980-XXXX e 48 9973-XXXX, há de se 

questionar o porquê de consumo tão elevado de pulsos (minutos). Observamos ligações 
em horários incompatíveis, várias vezes de madrugada, com elevada duração e, não raro, 
para o mesmo telefone de destino. É importante ressaltar que somente estas duas linhas 
somaram na fatura de nº 81416512, referente ao mês de outubro, o total de 4.230 minutos 
falados, correspondendo 35 horas em média mensal por aparelho.    

 
Telefone 48 9980-XXXX      
Destino Dia Hora Duração Fatura 

49 XXXX 0391 17/10/06 22:48 05m24s 86235490 
49 XXXX 0391 17/10/06 22:57 20m06s 86235490 
49 XXXX 3937 18/10/06 00:10 02m24s 86235490 
48 XXXX 1233 21/10/06 00:26 01m24s 86235490 
48 XXXX 1233 21/10/06 00:42 01m12s 86235490 
49 XXXX 9134 26/10/06 23:54 04m18s 86235490 

 
 

Telefone 48 9973-XXXX      
Destino Dia Hora Duração Fatura 

49 XXXX 1784 20/09/06 23:33 02m42s 86235490 
49 XXXX 1784 20/09/06 23:37 02m00s 86235490 
49 XXXX 1784 20/09/06 23:41 13m48s 86235490 
49 XXXX 6538 09/10/06 22:42 04m18s 86235490 
49 XXXX 6538 09/10/06 21:03 21m30s 86235490 
49 XXXX 6538 10/10/06 21:25 18m18s 86235490 
49 XXXX 6538 10/10/06 21:43 15m18s 86235490 
49 XXXX 6538 18/10/06 22:52 38m36s 86235490 
48 XXXX 1268 20/10/06 00:35 02m00s 86235490 
48 XXXX 1268 21/10/06 00:26 01m24s 86235490 
48 XXXX 1463 21/10/06 00:28 01m06s 86235490 
48 XXXX 5798 21/10/06 00:30 06m36s 86235490 
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c) Nos celulares nºs 48 9922-XXXX e 48 9989-XXXX, observamos diversas 
ligações de madrugada: 

 
Telefone 48 9989-XXXX    
Destino Dia Hora Duração Fatura 

47 XXXX 1000 02/09/06 04:17 02m30s 81416512 
47 XXXX 1000 02/09/06 04:25 02m24s 81416512 
47 XXXX 6666 09/09/06 00:45 01m24s 81416512 
47 XXXX 6666 09/09/06 00:49 01m06s 81416512 
61 XXXX 4441 09/09/09 04:57 02m42s 81416512 
61 XXXX 4441 09/09/09 05:16 01m24s 81416512 
61 XXXX 4441 09/09/09 05:21 01m42s 81416512 

 
Telefone 48 9922-XXXX    
Destino Dia Hora Duração Fatura 

49 XXXX 4500 16/09/06 02:38 06m24s 81416512 
49 XXXX 3245 16/09/06 03:35 07m12s 81416512 
49 XXXX 1999 16/09/06 04:03 06m00s 81416512 
48 XXXX 9000 16/09/06 02:56 01m00s 81416512 
48 XXXX 9000 16/09/06 03:29 06m30s 81416512 
49 XXXX 3245 16/09/06 04:10 02m06s 81416512 
47 XXXX 7715 04/09/06 02:00 06m30s 81416512 
47 XXXX 7715 04/09/06 02:20 02m24s 81416512 
48 XXXX 0473 08/09/06 00:27 05m06s 81416512 
48 XXXX 0473 08/09/06 01:40 05m24s 81416512 

 
Ainda com relação às ligações e serviços incompatíveis ou estranhos ao uso 

regular do telefone nas faturas analisadas, segue-se: 
 

Órgão “D” 
Tipo de Ligações Fatura Qtdade. Valor Unit. R$ Valor To tal R$

Auxílio à Lista 609.000.044.766 1 0,93 0,93                      
Notícias - assinatura 609.000.044.766 35 0,12 4,20                      
Torpedo 609.000.044.766 211 0,14 29,54                    
Wap 609.000.044.766 23 0,323 7,43                      
Messenger 609.000.044.766 27 0,18 4,86                      
Auxílio à Lista 610.000.045.247 7 0,93 6,51                      
Notícias - assinatura 610.000.045.247 28 0,12 3,36                      
Torpedo 610.000.045.247 144 0,08 11,52                    
Wap 610.000.045.247 19 0,391 7,43                      
Cobrança de mercadoria 610.000.045.247 1 3 3,00                      
TIM Torpedo 76.763.520 93 0,153 14,23                    
TIM Wap Fast 76.763.520 7 0,655 4,59                      
Lig. Internacionais 76.763.520 1 4,54 4,54                      
Serviço Imagens 81.460.650 2 2,245 4,49                      
Serviço SMS 81.460.650 30 0,31 9,23                      

115,85                  Total.............................................. .........................................................................  
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Órgão “C” 

Tipo de Ligações Fatura Qtdade. Valor Total R$
TIM Torpedo 76.630.679 388 17,82                    
TIM Video/Foto/Mensagem 76.630.679 1 0,27                      
TIM Wap Fast 76.630.679 29 16,02                    
Serviço Sons 76.630.679 1 4,49                      
Serviço Imagens 76.630.679 1 2,99                      
TIM Torpedo 81.322.848 370 32,40                    
TIM Video/Foto/Mensagem 81.322.848 5 3,71                      
TIM Wap Fast 81.322.848 45 14,11                    
Short Message (torpedo) 055.122/09/2006 360 95,50                    
Serviços de Dados (wap) 055.122/09/2006 11 1,68                      
Chamadas Internacionais 055.122/09/2006 22m18s 21,71                    
Chamadas receb. a cobrar - exceto locais 055.122/09/2006 03h12m 182,28                  
Chamadas locais recebidas a cobrar 055.122/09/2006 56m06s 14,22                    
Short Message (torpedo) 052.633/10/2006 397 105,21                  
Serviços de Dados (wap) 052.633/10/2006 552 86,50                    
Chamadas receb. a cobrar - exceto locais 052.633/10/2006 01h56m 64,79                    
Cham. locais rec. a cobrar 052.633/10/2006 44m54s 11,32                    

675,02                  Total.............................................. .........................................................................  
 

Os vários serviços e ligações dispostos nestas planilhas apresentam-se 
incompatíveis ou estranhos ao uso regular do celular, necessitando de comprovação 
perante o responsável pela telefonia de que ocorreram em serviço ou em função deste. 
Caso não sejam comprovados, serão considerados irregulares e carecedores de apuração 
de responsabilidade e ressarcimento aos cofres públicos.  

 
Para fins informativos, relacionamos abaixo conceitos de alguns serviços utilizados 

pelos Órgãos/Entidades e constantes da tabela, cujos conceitos foram retirados dos sítios 
das operadoras Brasil Telecom e Tim: 

 
Torpedo (Short Message) – Permite enviar mensagens de texto para celulares 

em momentos em que você não pode ou não quer falar, bem como enviar recados e, até 
mesmo namorar. 

 
Serviço SMS (Messenger) – Oferece aplicativos com mensagens instantâneas 

para melhor comunicação. 
 
Tim Wap  – possibilita acesso a diversos serviços e informações e permite que 

você navegue em páginas da Internet de várias partes do mundo. Serve também para 
adquirir papéis de parede, sons, jogos, vídeos, etc. 

 
Tim Wap Fast  – Idem ao Tim Wap, porém com mais segurança e velocidade de 

transmissão de dados. 
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Serviços de Video/foto mensagem  – Servem para enviar/receber imagens ou 
fotos, bem como baixar papéis de parede. 

 
Blah! Notícias  – Serviços de informações de horóscopo, humor, etc. 
Observa-se, desta forma, que os requisitos básicos para a utilização do celular, 

quais sejam, imediatidade e urgência , estão sendo desconsiderados. Para os serviços 
acima descritos, a princípio estranhos ao uso regular do celular, deve o servidor, havendo 
necessidade, utilizar-se dos serviços de Internet e e-mail convencionais, por serem mais 
eficazes, baratos e apropriados para tal propósito. 

 
Vale ressaltar que, para envio e recepção de mensagens, o sistema de 

comunicação  PAE possui uma série de recursos, principalmente o de funcionar como 
correio eletrônico (e-mail). O sistema PAE não possui nenhum custo para o órgão ou 
entidade, sendo que o CIASC oferece gratuitamente uma conta de e-mail para todos os 
servidores, empregados, setores, gerências, diretorias e gabinetes, sendo necessário 
apenas o acesso à Internet.  

 
As despesas com ligações para auxílio à lista, além de serem desprovidas de 

caráter público, por serem estranhas às competências do Órgão/Entidade, podem ser 
evitadas totalmente utilizando-se meios alternativos de consulta, atendendo ao princípio da 
economicidade. 
 

De acordo com o art. 7º. da Resolução ANATEL nº 066, de 09/11/1998, as 
prestadora de Serviços de Utilidade Pública e dos Serviços de Apoio ao Serviço Telefônico 
Fixo Comutado - STFC são obrigadas a divulgar a Lista Telefônica Obrigatória e Gratuita – 
LTOG por intermédio dos meios impresso e eletrônico, com o fim específico de divulgar a 
relação de assinantes. 
 

No mesmo sentido, o art. 18 da Resolução ANATEL nº 357, de 15/03/2004, 
alterado pela Resolução ANATEL nº 439, de 12/07/2006, obriga a prestadora de STFC a 
fornecer aos seus assinantes, diretamente ou por intermédio de terceiros, de forma 
gratuita, listas telefônicas dos assinantes de todas as prestadoras do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado, em sua área de prestação. 

 
Quanto ao acesso eletrônico, pode-se encontrar a LTOG em vários sites como, por 

exemplo: www.brasiltelecom.com.br, www.telelistas.net, www.embratel.com.br, 
www.gvt.com.br, www.auxilio-a-lista.com.br, www.listaonline.com.br. 
 

Ressaltamos ainda que, esgotada a pesquisa nos meios impressos e eletrônicos à 
LTOG, e não localizado o assinante, a prestação de serviço de informação de código de 
acesso de assinante, ou seja, a ligação ao auxílio a lista (102) deverá ser gratuita, 
mediante solicitação ao atendente. 

 
Enfatizamos que o Decreto nº 442/03, em seus arts. 3º e 4º, dispõe sobre as 

providências administrativas a serem liminarmente tomadas pelo ordenador de despesa ao 
detectar irregularidades na aplicação de recursos públicos: 
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“Art. 3º - O processo de tomada de contas especial, de caráter excepcional, somente será 
instaurado após esgotadas as providências administrativas visando a regularizar a situação ou 
reparar o dano. 
Parágrafo único - As providências administrativas se constituem, conforme o caso, de 
diligências, notificações e comunicações, assegurado o contraditório. 
Art. 4º  - O ordenador de despesas deverá, sob pena de respo nsabilidade solidária, adotar 
as providências administrativas referidas no artigo  anterior no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da data:   
I - em que constatada irregularidade na aplicação de recursos públicos, ou em que deveria ter 
sido apresentada a prestação de contas, inclusive no que se refere a transferências por meio de 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como à conta de subvenção, 
auxílio ou contribuição; 
II - do conhecimento de ocorrência relacionada a desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos, ou da caracterização de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte 
dano ao erário. 
Parágrafo único - Observado o disposto neste artigo, os responsáveis pelo controle interno 
deverão comunicar o fato ao ordenador de despesas, sob pena de responsabilidade solidária.” 
(grifos nosso) 

 
Observa-se, portanto, que cabe ao ordenador primário da despesa do 

Órgão/Entidade, sob pena de responsabilidade solidária, tomar todas as medidas 
administrativas possíveis, e, em último caso, instaurar tomada de contas especial, visando 
à identificação do responsável  pelas ligações incompatíveis, o qual será 
responsabilizado pelo pagamento das mesmas. 

 
2.7 - Detalhamento da Fatura Telefônica 

 
Constatamos em alguns Órgãos/Entidades quando da análise das faturas, que a 

operadora Brasil Telecom apresenta fatura de cobrança resumida , impossibilitando aferir 
dados essenciais, tais como horários em que se efetuaram tais ligações, tempo decorrido 
da ligação, destino da ligação, etc. 

 
A resolução nº 316/2002 da ANATEL, art. 7º, estabelece o direito do usuário ao 

recebimento detalhado dos serviços dele cobrado, bem como os dados mínimos constantes 
deste detalhamento: 

 
Art. 7º. O Usuário do SMP, em todos os Planos de Serviço oferecidos pela prestadora, tem 
direito ainda ao recebimento, sem ônus, de relatório detalhado dos serviços dele cobrados  
incluindo, no mínimo , para cada chamada, as seguintes informações: 
I - a Área de Registro de origem e Área de Registro ou localidade de destino da chamada; 
II - o Código de Acesso chamado; 
III - a data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada; 
IV - a duração da chamada (hora, minuto e segundo); 
V - valor da chamada, explicitando os casos de variação horária.(grifos nossos) 

 
O contrato firmado pela Brasil Telecom com a Administração Pública prevê no item 

6.11 o direito do cliente solicitar fatura detalhada a qualquer momento, conforme segue: 
 

6.11 – O Cliente poderá optar por uma das 6 (seis) datas de vencimento do documento de 
cobrança da fatura telefônica de serviços que a Brasil Telecom ofereça, bem como pela conta 
resumida ou não. A qualquer momento e a seu exclusivo critério , o Cliente poderá solicitar 
alteração da data de vencimento, do detalhamento do documento  de cobrança/fatura telefônica 
de serviços e da adesão ou cancelamento da cobrança conjunta. (grifos nossos) 
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Recomendamos, quando for o caso, solicitação formal à operadora Brasil Telecom, 
exigindo que esta confeccione e forneça as faturas da telefonia celular com o detalhamento 
total dos serviços prestados; tal procedimento deve também ocorrer em relação às demais 
operadoras que prestem serviços de telefonia móvel à Administração Pública e não 
detalhem os serviços nas respectivas faturas. 
 
2.8 – Necessidade de Implantação de Controle Intern o das Ligações e Serviços 
Estranhos ao Uso Regular do Celular 

 
Em contato telefônico com os responsáveis pela telefonia dos Órgãos/Entidades, 

constatamos que estes não possuem sistema efetivo de controle interno de ligações 
telefônicas. Faz-se então necessário que cada Órgão/Entidade implante sistema eficaz de 
controle interno com o objetivo de aferir os gastos com ligações e demais despesas 
realizadas com telefonia celular. 

 
Tal determinação consta de Decisão Normativa exarada em 19 de agosto de 1992, 

pelo Tribunal de Contas do Estado, que assim estabelece:   
 

1 – Determinar aos órgãos e entidades da Administração Pública a implantação de sistema 
de controle interno de ligações telefônicas a cobra r, telefonemas internacionais e de 
outros gastos estranhos ao uso regular do telefone,  que permita aos órgãos fiscalizadores 
averiguar, a qualquer tempo, o destino, o responsável e a finalidade destas ligações. 
2 – As despesas mencionadas no item anterior, quando não comprovadas como de caráter 
público, serão consideradas irregulares .(grifos nossos) 

 
Encaminhamos algumas sugestões pertinentes ao controle interno do 

Órgão/Entidade, que avaliamos como necessárias :  
  

Orientações ao Controle Interno de Telefonia Móvel 
 

1. Avaliar a franquia de minutos verificando se há subutilização, providenciando, junto à 
operadora de telefonia móvel, sua adequação às reais necessidades do Órgão ou Entidade; 

 
2. Contatar permanentemente o consultor corporativo da operadora de telefonia móvel 

contratada, no intuito de manter-se informado acerca de novos planos oferecidos pela 
operadora e vantajosos para o Órgão contratante; 

 
3. Acompanhar se a operadora de telefonia móvel está aplicando a isenção do ICMS - Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, para Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, contida no inciso II do art. 6º do Anexo 2 do Regulamento do 
ICMS/SC; 

 
4. Cancelar linhas telefônicas que estão sem utilização ou com uso ínfimo, rescindindo os 

respectivos contratos evitando, assim, o desperdício com pagamento de mensalidades; 
 

5. Manter acompanhamento permanente das ligações realizadas pelos usuários, identificando 
ligações internacionais; em horários incompatíveis; de excessiva duração ou, ainda, a 
utilização de serviços estranhos ao uso regular do celular, encaminhando ao usuário 
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responsável CI pedindo o ressarcimento ou a robusta comprovação de que tais ligações 
ocorreram a bem do interesse público.  
Rede Inteligente  – A operadoras de telefonia móvel oferecem ao administrador da 

telefonia celular do Órgão/Entidade, instrumentos de controle individual de cada linha. A 
Rede Inteligente é um conjunto de serviços que permite a gestão e controle total sobre as 
ligações dos acessos do Órgão/Entidade. O administrador da telefonia do Órgão/Entidade 
define o perfil de utilização de cada acesso, controla quem liga para quem, o horário e o 
dia da semana de funcionamento do acesso. Assim sendo, pode o administrador bloquear 
ligações interurbanas para fora da região (DDDs que não se iniciam por 4; exemplo: 11, 
55, etc.) que são bem mais caras (conhecidas como VC3). Pode, também, restringir 
ligações ou permitir que o usuário somente receba ligações ou acesse determinado 
número de linha ou, ainda, bloquear o uso do aparelho. O custo médio deste serviço é de 
R$ 5,00 por número de linha incluída no controle (pago uma só vez) mais uma 
mensalidade de R$ 4,90, conforme informação do consultor corporativo de uma operadora 
de telefonia celular.  

 
Recomendamos ao responsável pela telefonia celular dos Órgãos/Entidades, após 

efetuar contato com o consultor corporativo da operadora de telefonia móvel contratada, 
que se implemente a utilização deste serviço de controle, com o propósito de racionalizar a 
utilização do celular, adequando, assim, os serviços disponíveis no aparelho celular ao 
perfil de seu usuário.   
 
2.9 – Atraso no Pagamento das Faturas Acarretando M ulta, Juros e Perda das 
Vantagens Oferecidas pelas Operadoras 
 

Constatamos que, em função do atraso no pagamento das faturas, os 
Órgãos/Entidades estão perdendo vantagens concedidas sob forma de crédito. Não 
obstante, há também o pagamento com multas e juros, em afronta ao disposto no art. 66, 
da Lei Complementar Estadual n° 284, de 28/02/2005 e ao princípio da legalidade 
insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. 

 
Citamos, exemplificativamente, valores que não são apropriados como crédito em 

favor destes Órgãos/Entidades, em decorrência do atraso no pagamento das faturas. Tais 
valores decorrem das seguintes vantagens oferecidas: 

 
PULA-PULA  – Com este plano, o Órgão/Entidade paga a conta em um mês e não 

paga o valor da franquia contratada no mês seguinte, ou seja, considerado o período de 12 
meses, exemplificativamente, o Órgão/Entidade, caso pague a conta em dia, despenderá o 
valor correspondente à franquia de somente 06 meses, economizando 50% (cinqüenta por 
cento) do valor total com franquia, que corresponde algo em torno de 60% (sessenta por 
cento) de economia total da fatura . Este plano vale até o final de 2008 para celulares da 
operadora Brasil Telecom. 

 
Órgão “A”   Faturas da Brasil Telecom: 

Nº FATURA VALOR  R$ FRANQUIA  PULA-PULA TOTAL (PAGTO EM DIA) 
610.000.050.839 742,77 353,51 (353,51) 389,26 
611.000.051.692 623,83 438,34 (438,34) 438,34 
TOTAL ............................................. ....................................................... 827,60 

*Obs : A Fatura nº 610.000.050.839, com vencimento em 04/10/06, foi paga em 23/10/06 e a fatura nº 
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611.000.051.692, com vencimento em 04/11/06, foi paga em 17/11/06 (cfe. consulta SOF 2006).  
 
Órgão “D”   Faturas da Brasil Telecom: 

Nº FATURA VALOR  R$ FRANQUIA  PULA-PULA TOTAL (PAGTO EM DIA) 
*609.000044766 1.347,52 815,06 (815,06) 532,46 
**610.000045247 1.848,38 1.043,25 (815,06) 1.033,32 
TOTAL ............................................. ....................................................... 1.567,78 

*Obs1 : A Fatura nº 609.000044766 foi paga em dia (27/09/06 cfe. consulta SOF 2006), mesmo assim não foi 
creditado o valor da franquia (R$ 815,06) no mês de outubro. Deve o responsável pela telefonia celular 
verificar junto à operadora o motivo do desconto não concedido.   
**Obs2 : A Fatura de novembro, no valor de R$ 1.403,33 (que também foi paga com atraso: vecto. 
27/11/2006 e paga em 30/11/2006 - Consulta Sistema SOF 2006), teria um desconto de R$ 1.043,25, caso a 
fatura nº 610.000045247 tivesse sido paga em dia, ou seja, em novembro o valor devido seria somente 
R$ 360,08.  

 
Somente com a vantagem “pula-pula”, analisando os meses de set/out 2006 

nestes dois Órgãos, teríamos uma economia em reais de R$ 2.457,72.  
  

Outra vantagem sob forma de concessão de crédito e que necessita de 
pontualidade no pagamento é o Bumerangue 14, este serviço se resume no seguinte: 

 
Bumerangue 14  – Utilizando o 14 nas ligações DDD, os minutos falados serão 

utilizados gratuitamente para fazer ligações locais do celular para qualquer outro telefone 
celular ou fixo, desde que da Brasil Telecom. Assim sendo, cabe ao responsável pela 
telefonia celular alertar os usuários do Órgão/Entidade quanto à necessidade de utilização 
do 14 nas ligações DDD, em face desta vantagem, mas lembrando que a vantagem 
somente será fruída se houver tempestividade no pagamento. 

 
Com relação ao atraso no pagamento, o Gerente de Programação Financeira da 

DITE em consulta por nós formulada, confirmou que o pagamento da telefonia celular 
ocorre no dia 30 .  

 
Destarte, recomendamos que o administrador responsável pela telefonia solicite 

junto à operadora, a modificação da data de vencimento para o dia 30 , evitando 
pagamento de multa e juros, bem como aproveitando as vantagens oferecidas pela 
operadora sob forma de créditos, cujos valores são extremamente significativos.  

 
Recomenda-se, também, que a alimentação da liquidação no Sistema de 

Execução Orçamentária – SOF seja informada até, no máximo, o dia 25 de cada mês, isto 
é, 5 (cinco) dias antes do vencimento das faturas, quando empenhadas por meio da opção 
22, visando possibilitar que haja prazo suficiente para efetuar os procedimentos de 
programação e pagamento. 

 
Multas e Juros  - Constatamos que em função do atraso no pagamento das faturas 

de telefonia celular, vários Órgãos/Entidades estão pagando juros e multas. Ressaltamos 
que tais gastos não são afetos às competências dos Órgãos/Entidades, que estão previstas 
na Lei Complementar Estadual n° 284 de 28/02/2005, em afronta, também, ao princípio da 
legalidade insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. 
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Cabe, dessa forma, ao ordenador de despesas do Órgão/Entidade, sob pena de 
responsabilidade solidária, tomar todas as medidas administrativas possíveis e, em último 
caso, instaurar tomada de contas especial, conforme já exposto no art. 3º do Decreto n° 
442, de 10/07/2003, para fins de identificação do responsável  pelo atraso no 
procedimento de pagamento das faturas de telefonia, o qual deverá ser formalmente 
notificado  e responsabilizado pelo pagamento das multas, juros e vantagens perdidas 
em decorrência do atraso.  

 
3 – ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
3.1  – Empenho, Liquidação e Pagamento das Notas Fi scais de Prestação de Serviços 

de Telecomunicações 
 

O art. 6º do Decreto nº 4.000, de 09/02/2006, que aprova a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro 
de 2006, estabelece: 

 
“Art. 6° Para as despesas com prestação de serviços  por pessoas jurídicas, compreendendo 
tarifas de energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação (telefone, fax e 
correio) , serviços de informática, locação de imóveis, locação de equipamentos e material 
permanente, conservação e adaptação de bens imóveis, serviços de asseio e higiene, 
serviços de divulgação, impressão e encadernação, passagens e despesas com locomoção, 
serão obrigatórias as emissões de notas de empenho pelo valor global .” (grifos nosso) 

 
O responsável pela emissão da nota de empenho e subempenho deverá 

evidenciar com clareza o objeto da mesma, citando no histórico o número da fatura, a 
data da sua emissão, o nº da linha telefônica e a d ata de vencimento , sem prejuízo do 
disposto nos incisos I a II do art. 56 da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, que dispõe: 
 

“ Art. 56 - As notas de empenho e subempenho deverão evidenciar com clareza : 
I - A especificação do objeto (quantidade, marca, tipo, modelo, espécie, qualidade, etc..), 

finalidade da despesa e demais elementos que permitam sua perfeita identificação e 
destinação; 

II - O número e a modalidade da licitação, ou o número da justificativa de dispensa ou de 
inexigibilidade, quando for o caso; 

III - O número do contrato ou aditivo e a data do convênio, quando for o caso;” 
 
A liquidação (certificação) das despesas telefônicas, por sua vez, deverá ser 

efetuada pelo responsável pelo setor competente e d everá ocorrer em todas as Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços de Telecomunicaçõe s e não, unicamente, na fatura 
resumo, de acordo com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964. 
 

O item 2, do Anexo I da Ordem de Serviço Conjunta DIOR, DAFI, DCOG E DIAG nº 
003, de 09/03/1998 orienta como deverá ser efetuada a liquidação (certificação) das 
despesas telefônicas,  conforme segue: 
 

“2 - CERTIFICAÇÃO DAS FATURAS 
 
A Diretoria Administrativa/Financeira dos órgãos/entidades encarregar-se-á de distribuir as 
respectivas faturas telefônicas para cada uma das s uas diretorias/gerências/setores, para 
que seja certificado pelos responsáveis o recebimen to dos serviços constantes das 
faturas .  
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Nas diretorias (e/ou setores e/ou gerências), cada responsável pela certificação fará a 
verificação das ligações incompatíveis com a admini stração pública bem como as 
ligações de caráter particular, destacando-as nas r espectivas faturas e determinando aos 
responsáveis, o devido ressarcimento .  
 
Após certificadas, as faturas deverão ser devolvidas à Diretoria Administrativa/Financeira, com 
os respectivos comprovantes de ressarcimento , se houver, grampeados em cada uma delas.  
 
A Direção manterá registro com a discriminação dos valores ressarcidos por linha telefônica e 
por data de ressarcimento (data da autenticação bancária no comprovante do ressarcimento).   
 
A responsabilidade final pelo ressarcimento dos valores incompatíveis com a administração 
pública, perante o Tribunal de Contas do Estado, é do Diretor Administrativo/Financeiro.”  (grifos 
nosso) 

 
Inexistindo responsável pelo setor ou estando o mesmo impedido ou, ainda, sendo 

inviável a liquidação (certifico) pelo mesmo, face à distância geográfica, a liquidação 
(certifico) poderá ser efetuada pelo superior hierárquico imediato da área, ou seja, gerente, 
diretor ou chefe de gabinete que atue no local onde será efetuado o pagamento das Notas 
Fiscais, destacando as ligações e os serviços incompatíveis com a administração 
pública, bem como as ligações de caráter particular , e determinando aos 
responsáveis, o devido ressarcimento.  
 

Enfatizamos que a maioria das ocorrências irregulares ou inconformes apontadas 
nesta informação, relacionadas com a telefonia, poderiam ser minimizadas e/ou eliminadas, 
caso a certificação seguisse os ditames da Ordem de Serviço Conjunta DIOR, DAFI, DCOG 
E DIAG nº 003, de 09/03/1998 e fosse efetivado exclusivamente por aquele servidor ou 
empregado que possui condições efetivas de aferir, pessoal e diretamente, a 
prestação de serviço, como, por exemplo, a manutenção de linhas telefônicas sem 
utilização e a ocorrência de ligações incompatíveis nas faturas telefônicas. 
 

Ressaltamos ainda, que o empenho, a liquidação e a alimentação no Sistema de 
Execução Orçamentária - SOF, deverão ocorrer com a maior celeridade possível face à 
exigüidade do tempo entre o recebimento da fatura e o vencimento da mesma, evitando 
possíveis atrasos no pagamento que venham a resultar na cobrança de multas e 
atualizações monetárias.    

 
Tendo em vista que a Diretoria do Tesouro Estadual – DITE efetua o pagamento 

das faturas telefônicas no dia 30 de cada mês, recomenda-se que a liquidação no 
sistema  seja informada até, no máximo, o dia 25, isto é, 5 (cinco) dias antes do 
vencimento das faturas, quando empenhadas por meio da opção 22, visando possibilitar 
que haja prazo suficiente para efetuar os procedimentos de programação e pagamento. 

 
3.2 - Portaria Conjunta SEA/SEF/SPG nº 16, de 22/03 /2004 
 

A Portaria Conjunta SEA/SEF/SPG nº 16, de 22/03/2004, determina aos órgãos e 
as entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, entre outras medidas, 
as seguintes: 

 
“Art. 1º Contatem com as operadoras de telefonia  e ou os fornecedores de centrais 
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telefônicas , objetivando: 
I – transformar as tarifas de ligações interurbanas  em locais ; 
II – transformar as tarifas de ligações fixas para móvel , em ligações de móvel para móvel ; 
III– estabelecer senhas pessoais  para cada servidor, identificando, se particular  ou a 

serviço .” (destacamos) 
 

Observamos que as medidas previstas nos incisos I e II deverão ser negociadas 
junto às operadoras de telefonia, como, por exemplo, a instalação de linhas de celulares 
na central telefônica, transformando “as tarifas de ligações fixas para móvel , em 
ligações de móvel para móvel”. Já a prevista no inciso III, deverá ser efetivada junto ao 
fornecedor da central telefônica para implantação das senhas e sistema de tarifação. 
 
 
4 – CONCLUSÃO 
 

A implementação das recomendações e orientações suscitadas nesta informação  
possibilitará sensível redução de custos, bem como controle efetivo sobre os gastos 
decorrentes de telefonia celular. As medidas para saneamento das situações irregulares, 
não conformes ou, ainda, orientadoras apontadas nesta informação  poderão ser aferidas 
em futuras auditorias, após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, pela Diretoria de 
Auditoria Geral desta Secretaria. Em caso de não atendimento, poderá gerar 
responsabilização do Ordenador de Despesa da Órgão/Entidade, quando constatado dano 
ou prejuízo ao erário, de acordo com o § 1º. do art. 140 c/c o art. 133, todos da Lei 
Complementar Estadual nº 284, de 28/02/2005, ficando sujeito ainda à tomada de contas 
especial determinada nos termos do art. 6º do Decreto nº 442, de 10/07/2003. 

 
Esta informação  deverá ser disseminada pelo ordenador no âmbito deste 

Órgão/Entidade, principalmente ao Gerente de Tecnologia da Informação, de Apoio 
Operacional, de Administração e ao Contador.  
 
 
 

É a informação. 
 
 
 
Florianópolis, em 15 de março de 2007. 

 
 
 

 
Cícero Alessandro T Barbosa 
Auditor Interno do Poder Executivo 
Matr. 378.713-3 
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INFORMAÇÃO Nº 105/2007 

                             continuação 
 
 
 

 De acordo. 
Encaminhe-se ao Diretor. 
 
 
Florianópolis, ___ de _____________ de 2007. 
 
 
 
 
Caio Jamundá 
Gerente de Auditoria de Contas Públicas-GEAUP 
Matrícula nº 209.814-8 
 

  
 

 De acordo.  
Encaminhe-se através de e-mail aos Órgãos, 
Entidades e Empresas Estatais Dependentes, 
solicitando à SEA, órgão central do sistema de 
gestão de materiais e serviços, a sua disponibilização 
no sítio. 
 
 
Florianópolis, ___ de _____________ de 2007. 
 
 
 
Francisco Vieira Pinheiro 
Diretor de Auditoria Geral-DIAG 
Matrícula nº 365.795-7 
 

 
 
 




