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RESOLUÇÃO N° 0005/2021

REGULAMENTA O USO DE TELEFONE
CELULAR,        DISPONIBILIZADOS PELA
CÂMARA DE VEREADORES DE ARAQUARI.
 

NEUZIR ELIO MACHADO, Presidente da Câmara Municipal de Araquari, no uso de suas
atribuições legais, de conformidade com o Art. 38, inciso XIII, do Regimento Interno, Faço saber
que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte, RESOLUÇÃO:
 
Art. 1º A Câmara Municipal de Araquari disponibilizará aparelhos celulares:
I - Aos 13 vereadores:
II - Servidor que determinado pela Presidência via Portaria.
§ 1º O aparelho celular será de uso exclusivo do vereador/servidor durante o exercício do
mandato, devendo devolvê-lo ao Setor de Patrimônio até o dia 25 de dezembro, no último ano da
legislatura, ou no caso de servidor, quando ocorrer o seu desligamento, não podendo ser cedido
ou transferido à terceiros, comprometendo-se a devolver o aparelho em perfeito estado de
conservação, considerando o desgaste natural pelo uso do equipamento. Sendo que o mesmo
terá somente a DETENÇÃO e NÃO a PROPRIEDADE do aparelho.
§ 2º O mesmo será acompanhado de controle de retirada e devolução, mediante termo de
responsabilidade assinado pelo recebedor e autorizado pelo Presidente em exercício. (ANEXO I)
§ 3º A Câmara não fornecerá itens de acompanhamentos como capas, películas, etc.
Art. 2º Constitui obrigação do usuário zelar pelo aparelho celular recebido, de modo a mantê-lo
sob sua guarda e segurança e em perfeitas condições de funcionamento, sem danos ao
aparelho e nos demais acessórios.
Art. 3º No caso da necessidade de reparos, o Vereador/Servidor deverá comunicar
imediatamente o setor responsável da Câmara, não podendo solicitar reparos por conta
própria, respeitando as etapas da despesa pública. Verificada a necessidade de reparos
por conta do Órgão o mesmo tomará as devidas providências para o reparo. Em caso de
danos ao aparelho e acessórios ficará, se for constatado mal uso, ou má conservação, sua
recuperação, ficará ao encargo do usuário, sem ônus para o Legislativo.
§ 1º O Presidente em exercício, juntamente com a Comissão de Patrimônio ficará responsável
por essa avaliação.
Art. 4º No caso de extravio, furto ou roubo do aparelho celular ou de seus acessórios, o usuário
deverá:
I - Comunicar imediatamente o Setor de Patrimônio da Câmara de Vereadores para providenciar
junto à Empresa de telefonia Celular, o bloqueio provisório e as devidas providências a serem
tomadas.
II - Apresentar ao Setor de Patrimônio da Câmara de Vereadores, em até 24 (vinte e quatro)
horas, o Boletim de Ocorrência Policial, para que seja remetido à Empresa de Telefonia Celular,
para bloqueio das chamadas, como condição para a continuidade do bloqueio das ligações
telefônicas;
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III - O usuário será responsável por todas as taxas e tarifas que incorrerem sobre o aparelho
celular extraviado, furtado ou roubado até o momento em que a Empresa seja comprovadamente
comunicada a respeito do evento, pela Câmara de Vereadores.
Art. 5º O usuário do aparelho celular poderá, a qualquer momento, dispensar o seu uso,
devolvendo-o ao Setor de Patrimônio.
Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
 
Araquari, 30 de Julho de 2021.
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DE APARELHO CELULAR
 

              Araquari(SC), xx de xxxx de 2021.
 
O Vereador abaixo declara neste ato a retirada do aparelho celular das dependências da
Câmara, passando a estar sob sua exclusiva responsabilidade enquanto fora das dependências
da Câmara de Vereadores de Araquari, mediante as seguintes condições, e, de acordo com as
Resoluções XXX e XXX.
 
Nº patrimonial: XXXX
Descrição: Smartphone: XXXX
Estado de Conservação: XXXX
 
____________________________
XXXXXXX
Vereador
Matrícula: ________
 
Retirada em ______/______/______.
Devolução em ______/______/______.
 
_____________________________________
Autorizado por
NEUZIR ELIO MACHADO
Presidente
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Neuzir Elio Machado
Presidente 


