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Mecanismos de Controle e Gestão dos Serviços de Telemática

A Secretaria da Controladoria-Geral do

Estado  (SCGE),  através  da  Diretoria  de

Orientação  ao  Gestor  e  Informações

Estratégicas  (DOGI)  –  Coordenadoria  de

Orientação  (COR),  no  exercício  de  sua

função, vem por meio deste boletim informar

sobre a publicação da Portaria no 3.336, de 21

de dezembro de 2016, emitida pela Secretaria

de Administração do Estado de Pernambuco,

que  estabelece  procedimentos  acerca  de

serviços de telemática.

 A  referida  Portaria  tem  fulcro  no

Decreto nº  42.907,  de 13 de abril  de 2016,

que  dispõe  sobre  a  gestão  e  o  uso  dos

serviços de telemática no âmbito do Poder

Executivo  Estadual.  A mesma  evidencia  a

necessidade  de  aperfeiçoar  os  mecanismos

de  controle  e  gestão  dos  serviços  de

telemática,  bem  como  racionalizar  as

despesas  relacionadas  ao  uso  desses

serviços. 

No artigo 2o da aludida Portaria, estão

descritas   as  permissões  de  chamadas

oriundas de pontos de voz fixo, que deverão

obedecer às seguintes classificações:

➢ ligações  para  a  rede  corporativa  de

telemática (fixo e móvel intragrupo);

➢ ligações gratuitas (0800); 

➢ ligações extrarrede local fixo (DDD 81); 

➢ ligações  extrarrede  local  móvel  (DDD

81); 

➢ ligações extrarrede regional fixo (DDD 81

e 87); 

➢ ligações extrarrede regional móvel (DDD

81 e 87);  

➢ ligações extrarrede nacional fixo;

➢ ligações  extrarrede  nacional  móvel   e

ligações internacionais. 

As  citadas  classificações  estão

divididas  em  11  (onze)  categoriais,  de

maneira  que  em  todas  deverão  ser

observadas as vedações previstas no art. 11

do Decreto Estadual nº 42.907/2016. 

Os artigos 3o   e  4o,  respectivamente,

definem  o  modelo  e  quantitativos  de

aparelhos  aos  usuários  de  telefonia  fixa,

bem como os valores máximos das contas de

telefonia   móvel,  a  serem  custeados  pelo

Tesouro  Estadual,  conforme  os  seguintes

níveis:  executivo,  direção,  gerencial,

operacional e "tarifa zero".  Destaca-se que os

valores  das  franquias  mensais  e  das

assinaturas,  que  compõem  os  custos  das

contas individualizadas, serão divulgados pela

Secretaria  de  Administração  –  SAD,  no

endereço eletrônico: http://www.sad.pe.gov.br/

web/  sad/ telemática.

http://www.sad.pe.gov.br/web/sad/telem%C3%A1tica
http://www.sad.pe.gov.br/web/
http://www.sad.pe.gov.br/


Cabe ressaltar, que a Portaria prevê a

contratação  do  serviço  de  transmissão  de

dados  para  telefonia  móvel,  mediante

solicitação  devidamente  justificada  e,

posterior,  autorização  da  SAD.  Contudo,   o

valor  correspondente  à utilização do serviço

de transmissão de dados disponibilizado será

deduzido do valor da franquia do usuário de

telefonia  móvel,  exceto  para  os  usuários

ocupantes de cargos enquadrados nos níveis

executivo  e  direção,  representados  pelas

simbologias DAS, DAS-1, DAS-2, DAS-3, FDA

e FDA-1. 

No  tocante  à  disponibilização  de

aparelho  de  telefonia  móvel,  de  modem

portátil  ou  de  chip,  está  condicionada   à

previsão contratual e à assinatura do  Termo

de Responsabilidade, no qual o usuário do

serviço declarará cumprir as determinações

nele  descritas  e  responder  civil,  penal  e

administrativamente  pelo  mau  uso  dos

equipamentos, dos dispositivos e da linha

telefônica. 

A  portaria  preceitua,  em  regra,

algumas  vedações  que  devem  ser

observadas pelos usuários, quais sejam:

I  –  realização  de  ligações  excedentes  ao
valor  mensal  de  franquia  do  usuário  de
telefonia móvel, exceto para os Secretários
de  Estado  e servidores  devidamente
autorizados  pela  Secretaria  de
Administração; 

II  –  utilização  de  quaisquer  serviços  de
telefonia  que  gerem  custos  extras,  sem
relação  com  as  atividades  funcionais
desempenhadas pelo usuário; 

III – acesso à internet por meio de aparelho
de telefonia móvel na hipótese de não existir

prévia  contratação  de  serviço  de
transmissão de dados, salvo se realizado de
forma não onerosa; 

IV – disponibilização de mais de um telefone
móvel, modem portátil ou chip por usuário; e

V  –  utilização  do  modem  portátil  fora  do
território nacional.1 

Registre-se que os valores referentes

às ligações excedentes, de que trata o inciso

I,  bem como aqueles  relativos  às  despesas

extras  resultantes  do  descumprimento  dos

demais incisos, deverão ser ressarcidos pelo

usuário,  conforme  preceitua  o  art.  13  do

Decreto Estadual nº 42.907/2016.

Por  fim,  quanto  ao  gestor  de

telemática,  este  deverá  encaminhar

anualmente à SAD, até o primeiro dia útil do

mês  de  abril,  relação  contendo  todas  as

linhas móveis com os respectivos usuários e

cargos.  

Demais  orientações  que  se  façam

necessárias,  entrar  em  contato  com  a

Gerência  Técnica  de  Telemática  do  Estado,

por meio do telefone 3183-7771. 

1 Havendo  previsão  contratual  para  utilização  do
modem portátil fora do território nacional, excetuam-se
da vedação mencionada no inciso V o Governador do
Estado, o Vice-Governador do Estado, os Secretários de
Estado e os servidores de assessoria de imprensa, que
estejam acompanhando as autoridades citadas.


