SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL

Interessados .: Todos militares detentores de celular funcional
Assunto .........: Ligações de longa distância - celular

Determinação n. 102/2014 – CG
Determino a todos militares detentores de celulares funcionais que
utilizem somente o código 21 nas ligações de longa distância e que façam uso
comedido dos mesmos a fim de que não ultrapassem o valor estipulado no contrato.
O descumprimento desta determinação obrigará o detentor do aparelho
a realizar o pagamento do valor que exceder o contratado.

Comando Geral, em Goiânia, 14 de outubro de 2014.

Divino Aparecido de Melo – Cel QOC
Subcomandante Geral
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Recomendações para a utilização dos telefones do CBMGO
Telefones Fixos – Oi


Dar preferência para as ligações entre ramais (4 últimos dígitos) - gratuita;



Chamadas locais (fixo – fixo ou fixo – móvel) é necessário discar o 0 (zero) antes do número
de destino, caso a linha seja PABX virtual - tarifada;



Chamadas de longa distância (fixo – fixo ou fixo – móvel) DEVEM utilizar a Operadora Oi
(Código 14) – tarifada;

Telefones Móveis (celulares) – Vivo


Dar preferência para as ligações entre celulares funcionais dentro do grupo do CBMGO –
gratuita;



Chamadas locais (móvel – fixo ou móvel – móvel) são realizadas normalmente, discando
apenas o número de destino – tarifada;



Chamadas de longa distância (móvel – fixo ou móvel – móvel) DEVEM utilizar a Operadora
Embratel (Código 21) – tarifada;

Observações Importantes


Utilizar preferencialmente o Google Talk, software de comunicação via internet padronizado
pela SSP, e o e-mail para o envio de documentos e demais comunicações, principalmente
entre unidades com diferentes códigos de área (DDD).
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