
TERMO DE CESSÃO DE SERVIÇO E APARELHO DE TELEFONIA 
MÓVEL CELULAR CORPORATIVO 

Cedente: Câmara Municipal de Taquaritinga-SP 
Cessionário: (nome do Vereador)  
 
Pelo presente entrego a Vossa Excelência o aparelho a seguir identificado, acompanhado do carregador 
correspondente e chip de linha/serviço móvel:  

Marca: Samsung 
Modelo: A31 
Operadora: Vivo 
IMEI DO APARELHO nº: XXXXXXXXX  
Linha nº: (16) XXXX.XXXX 
 

Informo que a partir desta data e na forma da Resolução nº.?????????????????????? Vossa Excelência 
deverá se responsabilizar de forma zelosa pela guarda e utilização do aparelho, bem como pela forma 
com que usar o serviço disponibilizado, constante do plano de serviços contratado para o aparelho e 
linha.  

Em caso de avarias, perda ou extravio do equipamento ficará Vossa Senhoria responsável pelo reparo 
ou reposição de modelo idêntico ou similar.  

A qualquer momento e sem prévio aviso a Câmara poderá recolher o aparelho ou cancelar os serviços 
contratados, bem como, verificar as chamadas originadas e recebidas, sem que isso configure qualquer 
violação a direitos do Cessionário.  

Sem prejuízo, oriento que a utilização do aparelho e serviço móvel seja realizada de forma criteriosa, 
exclusivamente para os fins legislativos e durante o horário de expediente regulamentar e sessões, 
esclarecendo que o Cessionário não tem o direito de uso tolhido, desde que configure que esteja em 
exercício da função pública.  

O final do mandato do Vereador junto à Câmara Municipal, a qualquer título ou tempo, rescinde de 
pleno direito a presente Cessão, obrigando o Cessionário a devolver o aparelho e acessórios, por pena 
de ter descontado seu valor no último subsídio a ser recebido antes do final do seu mandato, o que 
desde já autoriza.  

 

Marcos Aparecido Lourençano 
Presidente da Câmara 

 
Declaro que li, entendi e estou ciente dos termos acima descritos e do disposto na Resolução nº 
???????????????????, me responsabilizando pela utilização do serviço, do aparelho e assessórios de 
telefonia móvel celular:  

Nome:_________________________________ 
 
 
RG:___________________________________ 

Local/Data:_________,_____/_____/__________ 
 
 
Assinatura:_______________________________ 

 

 


